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Abstract 
Tryggingamiðstöðin hf. is a 50 year old insurance firm and when a new CEO 

took over in 2005 he was asked to rejuvenate the company. He decided to 

launch an overall organizational change project.  

Changes in technology, customer loyalty or customer demand can press a 

company into changes. Internal changes such as a new CEO or unsatisfactory 

results can demand changes in role, strategy and methods.  

TM chose a consultant who provided the method Pathway to PRIMETM, which 

emphasizes the importance of involving employees in the changing process. 

The process resulted in a new organizational structure with less executives 

and more managers. This was accompanied by focused financial planning and 

provided more distribution of power and better perspective than the previous 

structure.  

During the change process the management set out goals for projects they 

wanted to see completed. This has produced good results and new products. 

More emphasis on progressive selling has resulted in increased income. 

The change process was difficult for many employees and caused some 

insecurity and unhappiness. This has not yet fully settled. 
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Þakkir  
Höfundur vill þakka Ögmundi Knútssyni lektor við Viðskipta- og 

raunvísindadeild Háskólans á Akureyri leiðsögn og aðstoð við vinnslu 

verkefnisins.  

 

Stjórnendur hjá Tryggingamiðstöðinni hf. reyndust ótæmandi brunnar 

upplýsinga og stuðnings og er þeim þökkuð veitt aðstoð. Ber þar helst að nefna 

Guðmund Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóra viðskiptaþróunar, fyrir að taka 

að sér að vera tengiliður höfundar við fyrirtækið, upplýsingagjöf og yfirlestur, 

Óskar Magnússon forstjóra fyrir gott viðtal og áhuga á verkefninu, Helga 

Þórsson tryggingastærðfræðing fyrir aðstoð við mat á fjárhagslegum 

upplýsingum og að lokum fjóra ónafngreinda stjórnendur sem veittu viðtal 

vegna verkefnisins. Allir samstarfsmenn og stjórnendur hjá TM fá jafnframt 

hjartans þakkir fyrir þátttöku í rannsókninni og ómetanlegan stuðning við 

höfund þau fjögur ár sem námið hefur staðið yfir. 

 

Jóhönnu Lind Elíasdóttur og Ragnheiði Dögg Agnarsdóttur eru færðar 

innilegar þakkir fyrir yfirlestur og ábendingar. 

 

Síðast en ekki síst vill höfundur þakka fjölskyldu og vinum óþrjótandi 

þolinmæði og stuðning á síðustu fjórum árum, sérstaklega ástkærum 

eiginmanni og börnunum tveimur. Nú kemur mamma heim! 

 

Mosfellsbæ, 30. apríl 2007. 

 

      

Anna Guðrún Auðunsdóttir  
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Samantekt 
Tryggingamiðstöðin hf. er 50 ára gamalt tryggingafélag sem á rætur sínar að 

rekja til sjávarútvegsins. Þegar nýr forstjóri tók við félaginu árið 2005 fékk 

hann skilaboð frá stjórn þess um að nauðsynlegt væri að gera breytingar á 

rekstrinum. Hans fyrsta verk var  að setja af stað viðamikla vinnu við greiningu 

á því hvers konar skipulag hentaði félaginu og hvaða breytinga væri þörf. 

Misjafnt er eftir starfsemi fyrirtækja hvers konar skipulag hentar þeim best. 

Skipulagið er oftast sett fram í skipuriti sem sýnir valdbrautir og samskipti 

innan fyrirtækisins.  

Margir þættir hafa áhrif á fyrirtæki og orsaka þörf á breytingum. Þar má nefna 

tækniframfarir, minnkandi viðskiptatryggð og auknar kröfur viðskiptavina. 

Jafnframt kalla þættir eins og nýr forstjóri eða miklar innri breytingar á 

endurskoðun á hlutverki, stefnu og vinnubrögðum. 

Til að breytingar gangi sem best er æskilegt að nýta aðstoð ráðgjafa í 

breytingastjórnun. Tryggingamiðstöðin fór þá leið og valdi að nýta sér 

aðferðafræðina Pathway to PRIMETM sem leggur áherslu á að nýtt skipulag og 

lausnir vandamála séu unnin með þátttöku starfsmanna. Niðurstaða vinnunnar 

var nýtt skipurit sem fækkaði yfirstjórnendum og fjölgaði millistjórnendum. 

Því fylgdi markviss áætlanagerð, valddreifing og aukin yfirsýn.  

Í skipulagsvinnunni voru teknar stefnumarkandi ákvarðanir til framtíðar. 

Þessum ákvörðunum var fylgt eftir og hafa þær skilað góðum árangri og 

nýjungum. Aukin áhersla var í kjölfarið lögð á markvissa sölu og sókn á 

markaði sem hefur skilað sér í tekjuaukningu. Breytingarferlið tók mjög á 

starfsmenn og olli óróleika og óöryggi þeirra í starfi. Þetta hefur ekki jafnað sig 

að fullu. 
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Inngangur 
“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent,  

but the one most responsive to change.” 
Charles Darwin 

 

Ritverk þetta er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á 

Akureyri. Viðfangsefnið er að skoða viðamiklar skipulagsbreytingar sem 

staðið hafa yfir hjá Tryggingamiðstöðinni hf. (TM) síðustu tvö til þrjú ár. 

Ástæða þess að þetta verkefni var valið er sú, að höfundur hefur starfað hjá 

TM síðustu sjö ár og gekk því í  gegnum breytingaferlið og upplifði bæði 

jákvæðar og neikvæðar hliðar þess. Í framhaldi vaknaði áhugi á að kynna sér 

bæði aðferðafræðina sem lá að baki og þann árangur sem ómælt framlag 

starfsmanna hefur skilað.  

Markmið verkefnisins er að svara rannsóknarspurningunni: „Hafa skipulags-

breytingar hjá Tryggingamiðstöðinni hf. skilað fyrirtækinu árangri? “. Til 

hliðsjónar er jafnframt spurningin: „Hafa markmið með skipulagsbreytingum 

hjá Tryggingamiðstöðinni náðst? “. 

Við vinnu verkefnisins naut höfundur aðstoðar Guðmundar Arnar 

Gunnarssonar, framkvæmdastjóra viðskiptaþróunar hjá TM. 

Í upphafi verður rakin saga TM ásamt forsögu þess að ráðist var í að 

endurskipuleggja fyrirtækið. Næst verður fjallað um mismunandi 

skipulagsform fyrirtækja og staldrað stutt við kenningar um breytingastjórnun. 

Þá tekur við nokkuð ítarleg umfjöllun um Pathway to PRIMETM, sem er sú 

aðferðafræði sem nýtt var við breytingastjórnunina hjá TM. Í kjölfarið fylgir 

umfjöllun um breytingaferlið sjálft eins og það var framkvæmt hjá TM. Að því 

loknu eru tæpt á þeim rannsóknaraðferðum sem beitt var við rannsókn þessa, 

rannsókninni lýst og niðurstöður að lokum kynntar.  
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1  Tryggingamiðstöðin 
Tryggingamiðstöðin hf. er skaðatryggingafélag sem starfar á almennum 

vátryggingamarkaði og býður þjónustu í öllum greinum skaðatrygginga. Í 

tengslum við vátryggingastarfsemina stundar félagið einnig umfangsmikla 

fjármálastarfsemi. 

1.1 Saga Tryggingamiðstöðvarinnar 
Tryggingamiðstöðin hf. var stofnuð 7. desember 1956 af aðilum innan 

Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna og fleiri aðilum í sjávarútvegi, sem vildu 

sjálfir sjá um vátryggingar fyrir rekstur sinn. Í byrjun bauð félagið upp á allar 

tegundir vátrygginga, nema líf- og bifreiðatryggingar, og megináherslan var að 

tryggja aðila tengda útgerð. Árið 1967 hafði félagið stækkað verulega og 

starfsmönnum fjölgað úr tveimur í tíu og var þá ákveðið að bæta við 

bifreiðatryggingum og leggja meiri áherslu á að bjóða einstaklingum og 

fyrirtækjum utan sjávarútvegsins vátryggingaþjónustu. Árið 1970 var félagið 

orðið stærsta sjótryggingafélag landsins. Það hélt áfram að vaxa og árið 1971 

höfðu iðgjaldatekjur aukist í 200.000.000 úr 4.000.000 á fyrsta starfsári. Árið 

1999 keypti félagið Tryggingu hf. og sameinaði innlenda vátryggingastarfsemi 

félaganna undir nafni TM. Vel tókst til með sameininguna og varð lítið 

brottfall á viðskiptavinum Tryggingar hf. (Tryggingamiðstöðin, 2007a).  

Í dag býður TM upp á allar tegundir trygginga, þar með taldar líftryggingar í 

gegnum Líftryggingamiðstöðina hf. Starfsmenn eru rúmlega 120 talsins í 

Reykjavík, Akureyri, Vestmannaeyjum og Reykjanesbæ. Að auki sjá 

umboðsaðilar um þjónustu við viðskiptavini félagsins um land allt 

(Tryggingamiðsöðin, 2007a).  

Aðeins þrír forstjórar hafa stýrt TM frá upphafi. Gísli Ólafson var forstjóri frá 

stofnun félagsins til ársins 1991 þegar Gunnar Felixson fók við. Hann hafði þá 

verið aðstoðarforstjóri frá árinu 1976 og starfsmaður frá 1960. Gunnar lét af 

störfum árið 2005 og þá tók Óskar Magnússon við stjórninni, en hann hafði 

ekki starfað áður hjá félaginu (Tryggingamiðstöðin, 2007a). 
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1.2 Forsaga skipulagsbreytinga 
TM býr við þá sérstöðu að hafa aðeins haft þrjá forstjóra frá stofnun 

fyrirtækisins. Gunnar Felixson, sem var annar forstjóri félagsins, hafði verið 

starfsmaður þess í rúm 30 ár og aðstoðarforstjóri í 15 ár þegar hann settist í 

forstjórastólinn. Hann þekkti fyrirtækið því vel og við forstjóraskiptin urðu 

litlar breytingar á rekstrinum. Þegar Óskar Magnússon tók við forstjórastarfinu 

árið 2005 hafði fyrirtækið því aldrei gengið í gegnum formlega endurskoðun á 

starfsemi sinni eða skipulagi (Óskar Magnússon, munnleg heimild, 13. apríl 

2007). 

Skipulagið sem var við lýði til ársins 2005 hafði verið óbreytt frá því um 1990. 

Það hentaði vel á þeim tíma en þegar fyrirtækið stækkaði var orðin þörf á 

endurskoðun. Segja má að það hefði verið eðlilegt að breyta skipulaginu árið 

1999 við sameiningu TM og Tryggingar hf. en tekin var meðvituð ákvörðun 

um að gera það ekki til að sameiningin yrði auðveldari. Á öðrum tímapunkti 

voru uppi hugmyndir um breytingar, en vegna átaka í eigendahópi félagsins 

voru þær lagðar til hliðar. Ein ástæða fyrir því að ekki myndaðist brýn þörf 

fyrir breytingar var sú að forstjóri og aðrir starfsmenn höfðu vaxið með 

félaginu og höfðu mikla þekkingu á allri starfseminni, sem skapaði þeim meira 

sjálfstæði og yfirsýn en algengt er hjá svo stórum fyrirtækjum (Guðmundur 

Örn Gunnarsson, munnleg heimild, 30. janúar 2007; Óskar Magnússon, 

munnleg heimild, 13. apríl 2007). 

Þegar Óskar Magnússon var ráðinn í starf forstjóra fékk hann þau skilaboð frá 

stjórn félagsins að nauðsynlegt væri að endurskoða uppbyggingu þess. 

Iðgjaldatekjur félagsins höfðu dregist saman og því þótti nauðsynlegt að auka 

samkeppnishæfni þess. Grunnleiðarljós í endurskipulagningunni var að gera 

félagið nútímalegra, en um leið að halda í þau gildi sem höfðu fylgt því frá 

upphafi. Að öðru leyti fékk Óskar ekki forskrift að því með hvaða hætti slíkt 

skyldi gert.  

Tryggingar eru viðkvæm atvinnugrein sem byggir á trausti milli aðila. Því var 

þetta vandasamt verk, sérstaklega hvað varðaði sjávarútveginn, því þar hafði 

TM mjög sterka stöðu og Gunnar sjálfur naut mikils trausts útgerðarmanna. 
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Óskar Magnússon hafði setið í stjórnum bæði Samherja og Olíufélagsins og 

telur sjálfur að sú tenging hans við sjávarútveginn hafi ef til vill haft áhrif á að 

hann var valinn til starfans. Hvort sem því er að þakka eða ekki hafa áhyggjur 

af þessum þætti reynst óþarfar því TM hefur ekki tapað stórum viðskiptavini í 

sjávarútvegi, heldur frekar bætt við sig á því sviði eftir forstjóraskiptin (Óskar 

Magnússon, munnleg heimild, 13. apríl 2007). 
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2 Fræðileg umfjöllun  
Á síðari árum hefur rekstrarumhverfi íslenskra fyrirtækja tekið miklum 

breytingum. Alþjóðavæðing hefur breytt starfsumhverfi fyrirtækja bæði 

hérlendis og erlendis og hefur mikil áhrif á rekstrargrundvöll þeirra. Neytendur 

eru betur upplýstir en áður og gera meiri kröfur, ásamt því að neytendatryggð 

hefur minnkað frá því sem áður var. Samkeppnisaðstæður hafa breyst mikið og 

fyrirtæki þurfa sífellt að auka hraða og gæði til að standa sig í  vaxandi 

samkeppni.  

2.1 Skipulag fyrirtækja 
Daft (2004, bls. 86) skilgreinir þrjá lykilþætti í stjórnskipulagi fyrirtækja: 

1. Stjórnskipulag skilgreinir formlegar boðleiðir innan skipulags-

heildarinnar, þar á meðal stigveldi og stjórnunarspönn. 

2. Stjórnskipulag skilgreinir hvaða einstaklingar mynda deildir og hvernig 

mismunandi deildir mynda skipulagsheildina. 

3. Stjórnskipulag innifelur uppbyggingu kerfis sem stuðlar að skilvirkni í 

samskiptum og samræmingu milli deilda innan skipulagsheildarinnar.  

 
Segja má að skipulag fyrirtækis endurspegli með hvaða hætti það leitast við að 

koma meginstefnu sinni og markmiðum í framkvæmd.  Þannig má sjá 

skipulagningu á starfsemi fyrirtækis sem óaðskiljanlegan hluta af markvissri 

stjórnun þess (Runólfur Smári Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar og Sigurður  

Arnar Jónsson, 1995, bls. 13). 

Stjórnskipulag fyrirtækja er jafnan sett fram í myndrænu formi í svokölluðum 

skipuritum. Þar sjást þau lóðréttu tengsl og láréttu tengingar sem eru á milli 

manna og deilda innan heildarinnar. Skipurit eiga sér langa sögu og fundist 

hafa myndir sem sýna valdbrautir innan kirkjunnar á Spáni á miðöldum. 

Skipurit fyrirtækja eiga rót sína að rekja til iðnbyltingarinnar þegar fyrirtæki 

urðu stærri og flóknari og þörfin fyrir að skilgreina hlutverk hvers starfsmanns 
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innan heildarinnar jókst (Daft, 2004, bls. 87; Runólfur Smári Steinþórsson o.fl., 

1995, bls 18).  

Í upphafi var uppbygging skipurita þannig að forstjórinn var efstur og niður frá 

honum hrísluðust aðrir starfsmenn í valdaröð. Öll ákvarðanataka lá hjá þeim 

sem efstir voru og líkamleg vinna var unnin af undirmönnum í mismunandi 

deildum. Þessi uppbygging var mjög skilvirk og varð því allsráðandi hjá 

fyrirtækjum á tuttugustu öld. Þessi leið er þó ekki alltaf sú besta, sérstaklega í 

umhverfi sem tekur hröðum breytingum. Á síðari árum hafa fyrirtæki því lagt 

áherslu á skipulagsgerðir sem auka lárétta samvinnu og samskipti, sem stuðlar 

að auknum sveigjanleika og aðlögunarhæfni að breyttum aðstæðum í umhverfi 

fyrirtækisins (Daft, 2004, bls. 87). 

Lóðrétt skipulagsform var allsráðandi á árum áður. Það einkennist af 

sérþekkingu starfsmanna, regluveldi, lóðréttum samskiptum frá yfirmönnum til 

undirmanna, eftirliti og miðstýringu. Lárétt skipulagsform einkennist hins 

vegar af samvinnu, láréttum samskiptum milli deilda og starfsmanna, hópvinnu 

og valddreifingu (Daft, 2004, bls. 89). 

Í litlum fyrirtækjum er stjórnskipulag yfirleitt einfalt. Þar er oftast aðeins einn 

yfirmaður og upplýsingamiðlun milli yfirmanns og starfsfólks er því auðveld. Í 

stærri fyrirtækjum og skipulagsheildum er nauðsynlegt að meta hvaða þættir 

hafa áhrif á reksturinn og velja skipulagsform í samræmi við það. Við valið 

þarf líka að leiða hugann að því hvort hentar betur, lóðrétt eða lárétt 

skipulagsform.  

Þegar skipulag fyrirtækis er skoðað er vert að gera greinarmun á formlegu og 

óformlegu skipulagi. Í formlegu skipulagi eru settar fastmótaðar reglur, 

formlegar og óformlegar, sem taka á verkaskiptingu og stjórnunarháttum innan 

fyrirtækisins. Óformlega skipulagið tekur frekar á þeim félagslegu og 

mannlegu þáttum sem formlega skipulagið nær ekki til. Gengið er út frá því að 

formlega skipulagið sé hinn myndræni hluti skipuritsins (Runólfur Smári 

Steinþórsson o.fl., 1995, bls. 21). 
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Hér á eftir verður fjallað um nokkrar gerðir skipulagsforma sem hvert og eitt 

hefur sínar áherslur og einkenni. Þetta eru starfaskipulag, fléttuskipulag, 

svæðaskipulag og afurðaskipulag. 

2.1.1 Starfaskipulag 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var af Dr. Inga Rúnari Eðvarðssyni við 

Háskólann á Akureyri árið 2004 störfuðu um 67% fyrirtækja á Íslandi 

samkvæmt starfaskipulagi og telst það samkvæmt því vera algengasta 

skipulagsform íslenskra fyrirtækja. Fyrirtæki með færri en 50 starfsmenn 

reyndust líklegri til að hafa starfaskipulag en stærri fyrirtæki (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2003, bls 19). 

Í starfaskipulagi er sambærilegum störfum raðað saman í deildir, til dæmis 

framleiðslu í framleiðsludeild, viðgerðum og viðhaldi í viðhaldsdeild og 

sölumálum í söludeild. Þegar störfin eru flokkuð í deildir eftir starfssviði eða 

sérhæfingu er settur einn yfirstjórnandi sem er svo settur undir 

framkvæmdastjóra viðkomandi sviðs eða hann situr sjálfur í 

framkvæmdastjórn fyrirtækisins. Starfaskipulag á best við í litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum sem eru með tiltölulega fáar framleiðsluvörur. 

Auðvelt er fyrir fyrirtækin að nýta starfsfólk, tækjakost, aðstöðu og hráefni vel 

sökum stærðar sinnar og ætti því að nást góð hagkvæmni. Starfaskipulagið 

kallar hinsvegar á nokkuð stöðugt starfsumhverfi, þar sem hver deild er að 

miklu leyti sjálfstæð og valdabrautir lóðréttar (Daft, 2004, bls. 99-100). 

2.1.2 Afurðaskipulag  

Í afurðaskipulagi er stofnuð rekstareining utan um hverja afurð eða þjónustu 

sem inniheldur alla þá þætti sem koma að framleiðsluferlinu. Rekstrareiningin 

er oft sett upp sem hagnaðarstaður og starfar sjálfstætt. Innan hverrar 

rekstrareiningar er notast við ákveðna mynd af starfaskipulagi. Afurðaskipulag 

er mest notað í stórum fyrirtækjum sem framleiða margvíslegar afurðir eða 

þjónustu. Með afurðaskipulaginu verður meiri sveigjanleiki en ef notað væri 

starfaskipulag og ákvarðanatakan verður hraðvirkari og dreifðari. 

Ábyrgðarsvið hverrar einingar er vel skilgreint með þessu skipulagi. Það hefur 

hinsvegar þá ókosti að erfiðara er að nýta sér stærðarhagkvæmni sem 
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starfaskipulag gefur möguleika á og það felur í sér tvíverknað (Runólfur Smári 

Steinþórsson o.fl., 1995, bls 25). 

2.1.3 Fléttuskipulag  

Fléttuskipulag er næstalgengasta skipulagsformið í íslenskum fyrirtækjum, en 

það var notað í 17,7% fyrirtækja samkvæmt könnun Inga Rúnars. Slíkt 

skipulag var helst notað af fyrirtækjum sem hafa 50 starfsmenn eða fleiri (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2003, bls. 19). 

Með fléttuskipulagi er leitast við að nýta samtímis starfa- og afurðaskipulag 

þannig að valdabrautir fléttist og verði bæði láréttar og lóðréttar. 

Stjórnskipulagið fléttast þannig að stjórnendur afurðatengdra rekstrareininga 

og stjórnendur stoðdeilda hafa formlega völd innan fyrirtækisins. Þetta er 

hentugt til að tryggja valdajafnvægi milli skipulagsformanna en býður líka 

heim þeim ókosti að misklíð getur myndast milli stjórnenda innan 

fyrirtækisins. Í sumun tilfellum hefur starfsfólkið tvo yfirmenn  sem getur leitt 

til togstreitu og óöryggis (Daft, 2004, bls. 107).  

Fléttuskipulagið hentar best í flóknu og síbreytilegu umhverfi þar sem það 

auðveldar mjög öll samskipti innan fyrirtækis og gerir því kleift að takast á við 

auknar kröfur og samkeppni (Runólfur Smári Steinþórsson o.fl., 1995,  bls. 

32). 

2.1.4 Svæðaskipulag 

Svæðaskipulag er mest notað af stórum fyrirtækjum með dreifða starfsemi og 

svipar mjög til afurðaskipulagsins. Svæðaskipulagið hentar vel þegar samræma 

þarf starfsemi sjálfstæðra rekstrareininga og dótturfyrirtækja. Hverri einingu er 

ætlað að sinna öllum þeim þáttum sem nauðsynlegir eru  til þjónustu ólíkra 

viðskiptavinahópa. Með skipulaginu er lögð mikil áhersla á láréttar 

valdabrautir innan þeirra svæða sem deildir fyrirtækisins starfa á, en minna á 

milli mismunandi svæða. Þannig einbeitir hver rekstrareining sér að 

framleiðslu þeirra afurða eða þjónustu sem henni tilheyrir (Runólfur Smári 

Steinþórsson o.fl., 1995,  bls. 28). 
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2.2 Breytingastjórnun 
Ýmsir þættir í umhverfi fyrirtækja kalla á breytingar. Þorkell Sigurlaugsson 

(bls. 22-24), núverandi framkvæmdastjóri þróunarsviðs Háskólans í Reykjavík, 

skrifaði árið 1996 bók um stjórnun breytinga þar sem hann tiltekur nokkra 

þætti sem hafa mikil áhrif á fyrirtækjarekstur og kalla á breytingar. Þessir 

þættir eru: 

• Viðskiptavinir gera nýjar og auknar kröfur til vöru og þjónustu. 

• Viðskiptavinir eru ekki eins tryggir og áður. 

• Ný tækni, einkum upplýsinga- og fjarskiptatækni, getur gjörbreytt 

möguleikum og rekstrarskilyrðum fyrirtækja. 

• Hraði er sífellt að aukast. 

• Hefðbundnar atvinnugreinar í þróuðum ríkjum standast skyndilega ekki 

samkeppni við menntað og atorkumikið fólk sumra þróunarríkja. 

• Viðhorf og væntingar starfsmanna. 

Þorkell (1996, bls. 24-25) setur jafnframt fram fjóra þætti sem kalla á 

endurskoðun á hlutverki, stefnu og vinnubrögðum fyrirtækis: 

• Þegar nýr forstjóri tekur við. 

• Miklar innri breytingar. 

• Meiriháttar breytingar í umhverfinu. 

• Stöðnun og óviðunandi árangur. 

Þó svo breytingar séu nauðsynlegar innan fyrirtækis getur verið erfitt að 

framkvæma þær svo vel sé. Misjafnt er hversu móttækilegir starfsmenn eru 

fyrir breytingum og skiptir öllu að ná samvinnu þeirra ef vel á að takast til. 

Segja má að flestir einstaklingar séu tregir til breytinga enda fylgir þeim oftast 

óvissa og óöryggi. Þetta er sett fram á skemmtilegan og fræðandi hátt í bókinni 

„Hver tók ostinn minn?“ eftir Dr. Spencer Johnson (1998), þar sem hann 

skapar fjórar persónur sem hver stendur fyrir ákveðna eiginleika mannsins. Þar 

sjást Þefur og Þeytingur sem eru óþreytandi við að leita uppi nýjar lausnir og 
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Loki og Lási sem eiga erfitt með að bregðast við þegar þægilegt líf þeirra 

lendir í uppnámi. Sagan segir frá því þegar Lási kemst smám saman að því að 

með því að sigrast á ótta, setja sér markmið og vinna að þeim nær hann 

árangri, ásamt því að öðlast meiri trú á sjálfan sig. Þessum skilaboðum þurfa 

stjórnendur að koma til skila til starfsmanna sinna í breytingaferlinu. 

Mikið hefur verið skrifað um breytingastjórnun og fræðimenn hafa misjafna 

sýn á það hvaða aðferðum skuli beitt. Einn af þeim sem hafa sett fram 

viðurkenndar kenningar á þessu sviði er John P. Kotter. Hann hefur greint átta 

algengustu mistök við breytingastjórnun og út frá því setur hann fram átta 

þrepa aðferð til að ná árangri við breytingar: 

1. Að sýna fram á raunverulega þörf (Establishing a Sense of Urgency). 

Samkvæmt Kotter er algeng ástæða þess að breytingaferli tekst ekki að 

starfsfólk sér ekki þörf fyrir breytingar. Það er lykilatriði að fyrsta skrefið í 

breytingaferlinu sé að ná fram sameiginlegu markmiði, sem er mikilvægt í 

augum allra starfsmanna (Kotter, 1996, bls. 35-49).   

2. Að setja saman stýrihóp (Creating the Guiding Coalition). 

Næsta skref er að setja saman hóp sem hefur umsjón með breytingaferlinu. Þá 

skiptir öllu máli að hópurinn samanstandi af réttum einstaklingum, sem hafa 

traust annarra starfsmanna og sameiginlega sýn á breytingaferlið. Samkvæmt 

Kotter þarf hópurinn að innihalda einstaklinga sem hafa vald til að sjá til þess 

að ferlið verði framkvæmt, þekkingu á þeim sviðum sem vinnan snertir og 

trúverðugleika meðal starfsmanna, ásamt einstaklingum sem eru leiðtogar 

innan starfsmannahópsins. Í stærri fyrirtækjum er algengt að stofna þurfi 

undirhópa til að koma breytingunum til skila í öllum deildum þess (Kotter, 

1996, bls. 51-66).   

3. Að þróa framtíðarsýn og stefnu (Developing a Vision and Strategy). 

Stýrihópurinn þróar sameiginlega framtíðarsýn á hvert skal stefnt með 

breytingunum. Hvaða breytinga er þörf? Hverju viljum við ekki breyta? 

Hvernig náum við markmiðinu? Mikilvægt er að þessi vinna sé markviss því 

illa unnin markmið eyða tíma og fjármunum í ónauðsynlega vinnu. Kotter 
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greinir þrjú hlutverk framtíðarsýnarinnar sem eru að sýna hvert breytingarnar 

eiga að leiða, að hvetja fólk til að halda af stað í rétta átt og að hjálpa til við að 

samræma athafnir margra einstaklinga. Þegar búið er að setja fram 

framtíðarsýn fyrirtækisins hefst stefnumótun sem vísar veginn að sýninni og 

metur hvenær breytingum á að vera lokið.  Í framhaldi af því er gerð áætlun 

um hvert skref í framkvæmd stefnunnar og að lokum er gerð fjárhagsáætlun 

(Kotter, 1996, bls. 67-83).   

4. Að koma framtíðarsýninni á framfæri (Communicating the Change Vision). 

Mikilvægt er að koma framtíðarsýninni á framfæri við alla starfsmenn. Algeng 

mistök við breytingar má rekja til þess að stjórnendur hafa ekki komið sýninni 

nógu skýrt til skila eða að athafnir hafi ekki verið í samræmi við sýnina. Kotter 

setur fram nokkur lykilatriði við að koma framtíðarsýninni á framfæri, þar á 

meðal að hún sé einföld, að notaðar séu myndlíkingar, að mismunandi 

kynningarleiðir séu nýttar, að stjórnendur séu fyrirmyndir og að sýnin sé kynnt 

með samskiptum frekar en einhliða upplýsingagjöf (Kotter, 1996, bls. 85-100). 

5. Að veita starfsmönnum vald til framkvæmda (Empowering Employees for 

Broad-Based Action). 

Hæpið er að yfirgripsmiklar breytingar takist nema margir aðilar hjálpist að. 

Því er nauðsynlegt að starfsmenn finni að þeim sé treyst til að taka fullan þátt í 

breytingaferlinu. Til þess þarf að brjóta niður fyrirstöður sem fyrir eru. Kotter 

greinir ferns konar fyrirstöður sem mikilvægt er að vinna með: Skipulag 

fyrirtækisins fellur ekki að hinni nýju framtíðarsýn, skortur á þjálfun 

starfsmanna, upplýsinga- og starfsmannakerfi eru ekki í takt við nýju sýnina og  

einstakir stjórnendur geta ekki eða vilja ekki breyta starfsaðferðum í takt við 

aðra (Kotter, 1996, bls. 102-115). 

6. Að stuðla að litlum sigrum (Generating Short-term Wins). 

Breytingaferli getur tekið langan tíma, jafnvel nokkur ár og erfitt er að halda 

áhuga þátttakenda og trú á verkefnið svo lengi. Því er nauðsynlegt að búa til 

undirmarkmið sem hægt er að ná á styttri tíma og sýna árangur sem er skýr, 

óumdeilanlegur og augljóslega tengdur breytingaferlinu. Það gefur 
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starfsmönnum innblástur til að halda áfram og getur létt á spennu innan 

fyrirtækisins (Kotter, 1996, bls. 119-124). 

7. Að treysta árangur og hvetja til frekari breytinga (Consolidating Gains and 

Producing More Change). 

Breyting sem gerð er í fyrirtæki hefur oft áhrif á marga þætti innan 

fyrirtækisins. Þessi keðjuverkun veldur því að oft myndast mótstaða við 

breytingarnar, það er auðveldara að hætta við en að bregðast við hverjum hlekk 

í keðjunni. Breytingaferlið í heild tekur langan tíma og hver breyting getur sett 

af stað fleiri nýjar breytingar. Það er mikilvægt að stjórnendur geri sér grein 

fyrir þessu og gefist ekki upp. Jafnframt þarf að gæta þess að ekki sé blásið í 

sigurlúðra og starfsmönnum finnist breytingum lokið áður en þær hafa verið 

festar í sessi, það myndar hættu á að sá árangur sem náðst hefur gangi til baka, 

en það getur gerst á ótrúlega stuttum tíma (Kotter, 1996, bls. 131-144). 

8. Að rótfesta nýjar aðferðir í menningunni (Anchoring New Approaches in 

the Culture) 

Erfiðasti hluti breytingaferlisins er að breyta menningunni sem ríkir innan 

fyrirtækisins. Menningin samanstendur af þeim normum og gildum sem eru 

ómeðvituð hjá starfsmönnum. Til að koma breytingum inn í menninguna er oft 

nauðsynlegt að losa ákveðna hugsun út í staðinn, sem kallar á mjög markvissar 

og tímafrekar aðgerðir þar sem menningu er ekki hægt að breyta með einni 

kynningu eða fyrirskipun. Breytingar síast smám saman inn í menninguna með 

því að sífellt er sýnt fram á kosti hins nýja og þeir ræddir. Í sumum tilfellum er 

menning svo sterk að nauðsynlegt getur verið að skipta út stjórnendum til að 

hægt sé að breyta henni (Kotter, 1996, bls. 145-158). 

Algengt er að fyrirtæki nýti sér aðstoð ráðgjafa þegar breytingar standa fyrir 

dyrum. Það er vænlegt til árangurs að fá inn aðila sem ekki er samgróinn 

rekstrinum og hefur ferska sýn á hann. Ekki er víst að starfsmenn eða 

stjórnendur sjái hvaða atriði mættu betur fara.  
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2.3 Aðferðafræðin Pathway to PRIMETM 
Við endurskipulagningu TM var leitað til ráðgjafafyrirtækisins Corporate 

Lifecycles í Bandaríkjunum og fyrirtækið fékk stofnanda þess og forstjóra, Ian 

MacDougall, sér til ráðgjafar. Aðferðafræðin sem ráðgjöfin byggir á kallast 

Pathway to PRIMETM.  

Umfjöllun hér á eftir um aðferðafræðina, er unnin upp úr námsefni sem 

ráðgjafinn nýtti á námskeiði sem haldið var fyrir nokkra starfsmenn TM, ásamt 

námskeiðsglósum höfundar.  

Markmið Pathway to PRIMETM aðferðafræðinnar er að gera skipulagsheildum 

kleift að: 

• Færast frá frumkvöðlastigi yfir á stig faglegrar stjórnunar.  

• Endurheimta orku og sveigjanleika frumkvöðlastigsins þegar 

skipulagsheildin hefur staðnað og misst tengslin við markaði sína, 

viðskiptavini og samkeppnisaðila. 

• Innleiða á fljótlegan hátt grundvallarbreytingar í starfsháttum á grunni 

samvinnu og samstöðu. 

• Ná fram heildarsýn á stefnu, skipulag, aðferðir og einstaklinga. 

Aðferðin greinir þrjú atriði sem nauðsynleg eru til að breytingaferli verði 

árangursríkt: 

• Það verður að ríkja óánægja með núverandi ástand. 

• Það verður að vera til sýn um hvert skal stefnt. 

• Ferlinu þarf að vera stýrt af yfirstjórn eða með stuðningi hennar. 

(Corporate LifeCycles 2005, bls. 27) 

2.3.1 Ákvarðanir og framkvæmd 

Breytingar má í flestum tilfellum túlka á tvo vegu, annars vegar sem vandamál 

og hins vegar sem tækifæri. Nálgun og viðbrögð við breytingum verða ólík 

eftir því hvor túlkunin er ríkjandi. Í báðum tilfellum þarf þó að stjórna 
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breytingunum og stjórnun felur alltaf í sér annars vegar ákvarðanir og hins 

vegar framkvæmd. Það þarf að ákveða hvað á að gera og í kjölfarið að sjá til 

þess að ákvarðanirnar séu framkvæmdar. Gæði stjórnunar má þannig meta 

annars vegar með mati á gæðum ákvarðana, á grundvelli þess hvort þær 

skiluðu tilætluðum árangri, og hins vegar með mati á skilvirkni 

framkvæmdanna, á grundvelli þeirrar orku og vinnuframlags sem nauðsynlegt 

var til að ná tilætluðum árangri. Ferlið má sjá á myndrænan hátt í 

stjórnunarkorti (Management Map) í viðauka 1 og gott er að hafa það til 

hliðsjónar við lestur kaflans (Corporate LifeCycles 2005, bls. 2-3). 

Gæði ákvarðana 

Skipulagsheild þarf samkvæmt aðferðafræðinni að uppfylla fjögur mismunandi 

hlutverk til að ná árangri til skamms og langs tíma. Ef eitthvert af þessum 

hlutverkum skortir verður stjórnunin í ójafnvægi. 

Árangur (Produce results)  

Þetta hlutverk gerir skipulagsheildina árangursríka. Mikilvægt er að gera sér 

grein fyrir því að tilgangur fyrirtækis er ekki að skila hagnaði. Árangur á að 

meta út frá viðskiptavinahópnum og þeim þörfum sem á að uppfylla. 

Velgengni er þá mæld í sölu en ekki endilega hagnaði.  

Skipulag (Administer)  

Þetta hlutverk gerir skipulagsheildina skilvirka. Þarna er áherslan á 

venjubundin og skipulögð verk sem skila ætluðum árangri á eins einfaldan hátt 

og hægt er. Til að það náist er nauðsynlegt að skoða smáatriði og leiðrétta það 

sem betur má fara. 

Frumkvæði (Entrepreneur)  

Þetta hlutverk gerir skipulagsheildina gagnvirka. Áherslan er á að staðsetja 

fyrirtækið þannig að það skili árangri til framtíðar. Snýst um að ganga lengra 

en að bregðast við orðnum breytingum og reyna að sjá fyrir breytingar 

morgundagsins. Þetta hlutverk kallar á nýsköpun og getu til að taka áhættu. 
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Aðlögun (Integrate)  

Þetta hlutverk gerir skipulagsheildina lífræna frekar en vélræna. Áherslan er á 

fólk, umhverfi og menningu. Getan til að aðlaga sig að síbreytilegu umhverfi. 

Fyrirtæki sem vilja ná árangri til skamms og langs tíma þurfa að hafa 

stjórnunarteymi sem býr yfir öllum þessum þáttum, enda er enginn einn 

stjórnandi sem gerir það. Teymisvinnu fylgja mismunandi sjónarmið og 

ágreiningur en slíkt er hluti af árangursríkri ákvarðanatöku. Til að ágreiningur 

hafi jákvæð áhrif þurfa samskiptin að byggjast á gagnkvæmri virðingu og 

áhuga þátttakenda á því að læra hver af öðrum (Corporate LifeCycles 2005, 

bls.3-8).  

Skilvirkni framkvæmda 

Til að koma ákvörðunum í framkvæmd á árangursríkan hátt er nauðsynlegt að 

búa yfir þremur þáttum valds: forræði, afli og áhrifum (mynd 1).  

Forræði (Authority) er vald til að taka ákvörðun og liggur venjulega hjá 

stjórnendum. 

 
 

Mynd 1 Þrír þættir valds - CAPI  (Corporate LifeCycles, 2005, bls. 12) 
 

Afl (Power) snýst um þá aðila sem nauðsynlegt er að fá í lið með sér til að 

koma ákvörðun í framkvæmd. Þeir geta komið í veg fyrir framkvæmdina með 

því að neita að taka þátt. Þetta geta verið mismunandi aðilar innan fyrirtækisins 

eftir því hvers eðlis ákvörðunin er. 
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Áhrif (Influence) er getan til að fá aðila til að framkvæma eitthvað án þess að 

nota forræði eða afl. Þá tekur viðkomandi þátt í framkvæmdinni af því hann 

trúir á hana. 

Þegar allir þættirnir eru til staðar kallast það CAPI (Coalesced Authority, 

Power and Influence). 

Á sama hátt og við ákvarðanatöku er hópvinna nauðsynleg við framkvæmd 

ákvarðana og þarf hópurinn að vera skipaður einstaklingum sem saman búa 

yfir öllum eiginleikum CAPI. Þegar kemur að því að koma ákvörðunum í 

framkvæmd er mikilvægt að skapa umhverfi þar sem samstaða ríkir um að 

hagsmunir fyrirtækisins skulu settir framar hagsmunum einstaklinga eða 

einstakra deilda. Hópmeðlimir koma inn í hópastarfið litaðir af hlutverki sínu 

innan fyrirtækisins og því er nauðsynlegt að skapa sameiginlega framtíðarsýn 

og fullvissu um að erfiðleikar og fórnir á leið að henni séu þess virði 

(Corporate LifeCycles 2005, bls. 10-15). 

2.3.2 Líftími fyrirtækja 

Pathway to PRIMETM skilgreinir líftíma fyrirtækja í tíu mismunandi stigum 

eins og sjá má á mynd 2. Líftímakúrfan er byggð á hugmyndum Ichak Adizes 

sem skrifaði bókina Corporate Lifecycles árið 1988.  

 
 

Mynd 2 Líftími fyrirtækja  (Corporate LifeCycles, 2005, bls. 19) 
 

Hvert stig á líftímakúrfunni innifelur ákveðin einkenni sem tengjast tveimur 

þáttum, sveigjanleika og styrk. Ung fyrirtæki eru sveigjanleg og ófyrirsjáanleg 
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en ekki sterk en með tímanum þróast þau yfir í að verða ósveigjanleg, 

fyrirsjáanleg og sterk. Á hverju stigi stendur fyrirtækið frammi fyrir nýjum 

vandamálum sem kalla á breytingar og geta þau verið bæði eðlileg og óeðlileg. 

Eðlileg teljast þau vandamál sem búast má við á viðkomandi líftímaskeiði og 

hvetja til áframhaldandi þroska. Óeðlileg vandamál geta hins vegar komið í 

veg fyrir eðlilegan þroska fyrirtækisins yfir á næsta stig og verða oft ekki leyst 

nema með aðstoð utanaðkomandi ráðgjafa. Árangur fyrirtækis við að takast á 

við þessi vandamál og færast á milli þroskastiga er lykilatriði varðandi 

velgengni þess. Þó líftímakúrfan sé sett fram í línulegu líkani er ekki endilega 

um að ræða samfellt þroskaferli sem færir fyrirtæki eftir línunni. Fyrirtæki geta 

hoppað fram og til baka eftir kúrfunni eða staðið í stað, allt eftir því hvernig 

starfseminni er háttað. Fyrirtæki geta líka náð fullþroska (Prime) og haldið sig 

þar um alla framtíð og sú staða er það sem öll fyrirtæki stefna að. Þar sem 

hnignun er í raun ekki eðlilegt ástand má segja að öll vandamál sem koma upp 

eftir að fullþroska er náð séu óeðlileg og þurfi sérstakra ráðstafana við. 

Samkvæmt aðferðafræðinni eldast fyrirtæki þegar þau missa sveigjanleika og 

viljann til að breytast (Corporate LifeCycles, 2005, bls. 18, 2007a; Ian 

MacDougall, 2005). 

Hér á eftir fer stutt lýsing á hverju af hinum tíu stigum á líftímakúrfunni. 

Skammstöfunin PAEI á hverju stigi sýnir samspil hlutverkanna fjögurra, sem 

kynnt voru í síðasta kafla, þannig að sterk hlutverk eru skráð með hástöfum en 

veikari með lágstöfum.  

Tilhugalíf (Courtship). Á þessu stigi hefur fyrirtækið ekki verið stofnað. 

Stofnandinn leitar stuðnings og er uppfullur af áhuga og oft óraunsæjum 

hugmyndum. Til að komast áfram af þessu stigi er ráðlegt að leita til reyndra 

aðila í viðskiptaheiminum og fá mat þeirra á lífvænleika fyrirtækisins, 

sérstaklega hvað varðar markaðs- og fjármálalega þætti. Hætta er á að ekkert 

verði úr fyrirtækinu ef eingöngu er einblínt á hugmyndina og gleymist að svara 

nauðsynlegum spurningum eins og hvað á að gera, hvernig og hver á að gera 

það.  

Hlutverk: paEi, frumkvæði er ríkjandi. 
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Bernska (Infant). Á þessu stigi er fyrirtækið komið af stað og er drifið áfram af 

áhuga stofnandans. Það þarf að eiga við vandamál eins og skort á fjármunum, 

ónóga sölu og reynsluleysi. Til að ná árangri er ráðlegt að fylgjast vel með 

sjóðstreymi, tryggja söluáherslur og fá inn reynda ráðgjafa. 

Hlutverk: Paei, árangur er ríkjandi. 

Fyrstu skrefin (Go-Go). Hér er fyrirtækið enn drifið áfram af eigandanum. 

Stjórnun er ómarkviss og áherslur geta breyst á stuttum tíma eftir þeim 

möguleikum sem koma upp. Forgangsröðun skortir. Upp kemur þörf á 

skipulagðari stjórnunarháttum, en eigandinn getur átt erfitt með að hleypa 

fleirum að stjórnun og ákvarðanatöku og því nái fyrirtækið ekki að þróast. Á 

þessu stigi er mikilvægt að dreifa ábyrgð til starfsmanna, skilgreina skýra sýn 

og markmið fyrirtækisins og koma í veg fyrir ósamræmi í orðum og gerðum. 

Eins er mikilvægt að skilgreina aðferðir til mats á aðferðum og árangri. 

Hlutverk: PaEi, árangur og frumkvæði eru ríkjandi. 

Unglingsár (Adolescent). Hér færist fyrirtækið frá frumkvöðlastigi yfir á stig 

faglegrar stjórnunar og nauðsynlegt er að stofnandi fyrirtækisins losi tökin á 

því. Það er orðið of stórt til að hann geti stjórnað því einn. Þarna kemur oft upp 

ósætti milli stofnenda og nýrri stjórnenda. Mikilvægt er að skilgreina þau 

vandamál sem þarf að glíma við, skilgreina hlutverk fyrirtækisins án tillits til 

hagsmuna aðilanna og þróa sameiginlega framtíðarsýn. 

Hlutverk: pAEi, skipulag og frumkvæði eru ríkjandi. 

Fullþroski (Prime). Hér er fyrirtækið fullþroska og gengur vel. Áhersla er á 

árangur, áætlanir og sameiginleg gildi. Fyrirtækið sýnir áfram framsækni og 

vöxt í anda fyrstu skrefanna en er orðið fyrirsjáanlegra. Markmiðið er að halda 

fyrirtækinu á þessu þroskastigi en oftar en ekki verður það smám saman 

áhættufælnara, íhaldssamara og nýsköpun minnkar, sem leiðir til hnignunar. 

Velgengni getur líka kallað á ofmat á eigin stöðu sem dregur úr frumkvæði og 

stýrir fyrirtækinu með hraði í átt til öldrunar. Mikilvægt er að vera áfram á 

tánum þótt fyrirtækið gangi vel. Það þarf að endurmeta fyrri ákvarðanir 

reglulega, yfirfara hlutverk fyrirtækisins og reyna að teygja sig lengra.  

Hlutverk: PAEI, öll hlutverk hafa jafnt vægi. 
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Hnignun hefst strax og fullþroska er náð. Ef starfsemin er ekki í stöðugri þróun 

hlýtur að enda með því að fyrirtækið dragist aftur úr samkeppnisaðilum. Oft 

kemur upp afneitun gagnvart hnignuninni þannig að stjórnendur hugsi sem svo 

að þetta sé tímabil sem gangi yfir. Það er hins vegar nauðsynlegt að taka á 

málum strax og fara af stað með formlegar aðgerðir til að koma í veg fyrir 

áframhaldandi hnignum. Þarna þarf að leggja áherslu á að óbreytt ástand sé 

óásættanlegt og vinna að því að auka sveigjanleika innan fyrirtækisins. 

Stöðugleiki (Stable). Stöðugleiki er fyrsta hnignunarskeiðið. Það einkennist af 

minni væntingum, sátt við núverandi ástand og áherslu á hagkvæmni fremur en 

það sem þarf til að drífa reksturinn áfram. 

Hlutverk: PAeI, árangur, skipulag og aðlögun eru ríkjandi. 

Hefðartímabil (Aristocracy). Með tímanum verður fyrirtækið formlegt og stíft. 

Áherslan færist yfir á það hvernig á að framkvæma, frekar en hvað er 

framkvæmt, og fjármunum er eytt í eftirlitstæki og dýra aðstöðu. Á þessu 

tímabili er oft farið í að kaupa önnur fyrirtæki og þá helst önnur 

hefðarfyrirtæki eða fyrirtæki sem eru að taka fyrstu skrefin. Slíkt getur yngt 

upp fyrirtækið en tekst þó ekki alltaf. Fyrirtækið er að missa markaðshlut sinn 

á lykilmörkuðum og er í hættu varðandi yfirtöku annarra.  

Hlutverk pAei, skipulag er ríkjandi. 

Nornaveiðar (Recrimination). Á þessu stigi fer ekki lengur framhjá neinum að 

reksturinn er á niðurleið. Veruleg markaðshlutdeild hefur tapast og af stað fer 

leit að sökudólgi. Einstaklingum er sagt upp og andrúmsloftið verður 

spennuþrungið vegna hræðslu við uppsagnir, ágreinings og persónulegra árása. 

Öll orkan fer í innanhúss málefni frekar en að berjast á markaði.  

Hlutverk: pA0I, skipulag og aðlögun eru ríkjandi og frumkvæði ekki til staðar. 

Skrifræði (Bureaucracy). Á þessu stigi verður fyrirtækið gjaldþrota ef það er 

ekki sett í gjörgæslu. Gjörgæsla merkir að fyrirtækinu er séð fyrir nægilegu 

fjármagni hvort sem það skilar árangri eða ekki. Fyrirtækið þróast í átt að  

skriffinsku þar sem áherslan er á að lifa af en ekki á að uppfylla þarfir 

viðskiptavina. Oft eru það stjórnvöld sem halda fyrirtækinu á lífi. 

Hlutverk: 00A0, skipulag er eina hlutverkið sem eftir er. 
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Dauði (Death). Fyrirtækið verður gjaldþrota. 

Hlutverk: 0000, fyrirtækið hefur ekkert hlutverk lengur. 

(Corporate LifeCycles, 2005, bls. 19-26; 2007 a; Ian MacDougall, 2005).  
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2.3.3 Breytingaferlið 

Breytingaferlinu má skipta í þrjú skref: 

1. Fyrsta skrefið er að skilgreina stöðu skipulagsheildarinnar á 

líftímakúrfu fyrirtækja. Stofnaður er stýrihópur (CORE Team) sem 

samanstendur af yfirstjórn fyrirtækisins og öðrum lykilstarfsmönnum. 

Þessir aðilar greina vankanta fyrirtækisins á grundvelli líkans um 

líftíma skipulagsheilda.  

2. Næsta skref felst í því að stýrihópurinn setur saman framtíðarsýn 

fyrirtækisins með því að svara spurningum eins og: Hverjir eru 

viðskiptavinir okkar? Hver eru gildi okkar? Hver er ábyrgur fyrir 

hverju? Hvaða skipulag hentar fyrirtækinu til að ná árangri? 

3. Þriðja skrefið felst svo í því að fara yfir þau atriði sem greind voru sem 

vankantar í fyrsta skrefi og velja þau sem á að vinna með. Hverju 

verkefni er úthlutað einstaklingi eða umbótahópi (IMPACT TeamTM, 

Improvement Action team) til úrvinnslu. 

(Corporate LifeCycles, 2005, bls. 27-28). 

Stýrihópar 

Í upphafi breytingavinnunnar er settur saman stýrihópur sem hefur tvíþætt 

hlutverk:  

Viðhald: Að sjá til þess að vandamál í skipulagsheildinni séu leyst, með því að 

úthluta þeim til einstaklinga, óformlegra hópa eða umbótahópa. 

Fyrirbyggjandi: Að koma í veg fyrir framtíðarvandamál með því að ráðast að 

þáttum í starfseminni sem líklegir eru til að valda vandamálum. 

Mælt er með því að innan fyrirtækis starfi einn stýrihópur vegna verkefna sem 

tengjast fyrirtækinu í heild og að auki hópar innan hverrar deildar. Umfjöllunin 

hér á eftir miðast við verkefni sem snerta allt fyrirtækið. 

Stýrihópurinn greinir þá þætti í starfi fyrirtækisins sem þarf að taka á. Þessi 

vandamál eru síðan skilgreind nánar með aðstoð greiningarkorts (Attribution 
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Map) sem sýnt er á mynd 3. Vandamálin hafa keðjuverkandi áhrif þannig að 

þau sem eru í dálki fjögur valda þeim sem eru í dálki fimm, sem áfram valda 

vandamálum í dálki sex. Vandamál í dálkum tvö og sex eru afleiðingar af 

hinum dálkunum og því er ekki unnið með þau sérstaklega. Þau leysast um leið 

og unnið er með aðra þætti. 

 
 

Mynd 3 Greiningarkort  (Corporate LifeCycles, 2005, bls. 38) 
 

Stýrihópurinn vinnur sjálfur með kerfisbundna þætti (systemic issues) og 

ráðleggur Pathway to PRIME að það sé gert með því að ráðast að 

grundvallarþáttum í dálkum þrjú og fjögur í greiningarkortinu í ákveðinni röð. 

Þetta skal gert með hópvinnu en misjafnt er eftir fyrirtækjum hvort þarf að 

vinna með alla þættina. 

Fyrst skal skilgreint umfang fyrirtækisins, hlutverk, stefna og gildi (Corporate 

Scope, Mission, Strategy and Values). Nauðsynlegt er, áður en lengra er 

haldið, að hópurinn hafi sameiginlega sýn á hvert skal haldið og að því fylgi 

fullur stuðningur yfirstjórnar. Á þessu stigi er skilgreint hvar fyrirtækið 

staðsetur sig á markaði, hvaðan tekjurnar koma og hvar möguleikar eru á 

samkeppnisyfirburðum. Næst er farið í að meta skipulag fyrirtækisins 

(Organizational Structure). Þá eru skilgreindir tekjustaðir þess ásamt 

nauðsynlegum stoðdeildum. Markmiðið er að finna leiðir til að skipta ábyrgð á 

mörkuðum og starfsemi. Fyrirtæki vilja oftast þjóna mörgum mörkuðum og 

bjóða mismunandi vörur og þjónustu. Til að það gangi vel er nauðsynlegt að 
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ábyrgðarsvið séu vel skilgreind til að koma í veg fyrir misskilning og árekstra. 

Þriðja skrefið er að skilgreina markmið, stefnu og uppbyggingu hverrar deildar 

fyrir sig á grundvelli heildarstefnunnar. Fjórða skrefið felst í því að skilgreina 

fjárhagslega ábyrgð í takt við verklega ábyrgð samkvæmt nýja skipulaginu. 

Fimmta og næstsíðasta skrefið snýst um að finna leiðir til að ná fram 

hámarksafköstum. Síðasta skrefið gengur út á að þróa umbunarkerfi sem 

hvetur starfsmenn til að starfa samkvæmt hlutverki, markmiðum og ábyrgð 

innan fyrirtækisins (Corporate LifeCycles, 2005,  bls. 35-41, Ian MacDougall, 

2005). 

Umbótahópar 

Þegar kerfisbundnum þáttum hafa verið gerð skil í stýrihópnum setur hann 

saman umbótahópa og úthlutar þeim ákveðnum verkefnum úr ferladálkinum til 

úrlausnar. Mælt er með að byrjað sé á að velja tíu þætti sem stýrihópurinn telur 

mesta þörf á að bæta úr ferlahluta greiningarkortsins (sub-systems).  Þar ætti 

að leggja áherslu á stefnubundna þætti og byrja á þeim sem einfalt er að leysa. 

Þegar umbótahópar hafa öðlast meira öryggi og þekkingu má ráðast í erfiðari 

verkefni. Mikilvægt er að stýrihópurinn afmarki sína vinnu við að útdeila 

verkefnum og skilgreina þau en ekki leita lausna. Ástæða þess að stýrihópurinn 

vinnur ekki sjálfur með þessi verkefni er að hann hefur ekki CAPI til þess, en 

hvert verkefni þarf að leysast af þeim aðilum sem hafa áhrif til að koma 

niðurstöðu hópsins í framkvæmd. Aðferðafræðin setur fram skýrar reglur um 

hvernig skuli valið í hópana, hvernig verkefni eru lögð fyrir og vinnuaðferðir 

þeirra. Mikilvægt er að verkefni hvers umbótahóps sé skýrt skilgreint og ljóst 

sé hver niðurstaðan á að vera. Slíkt skilar mun betri árangri en verkefni sem 

snýst um að „bæta“ eitthvað. Verkefnið þarf að vera raunhæft og leysanlegt og 

árangur þess þarf að vera mælanlegur svo hægt sé að meta árangur af starfinu 

(Corporate LifeCycles, 2005,bls. 39, 45-52).  

Stýrihópurinn er umbótahópum til aðstoðar í gegnum allt ferlið. Hann hittist 

mánaðarlega og fer yfir stöðu verkefna í umbótahópum, sér til þess að verkefni 

hópanna skarist ekki og að þeir geti nýtt sér vinnu hvers annars. Ef upp koma 

vandamál í umbótahópum, til dæmis varðandi verkefnið, samsetningu hópsins, 
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skilafrest eða afmörkun er það hlutverk stýrihópsins að leysa úr því. 

Umbótahópar vísa jafnframt frá sér verkefnum eða verkefnaþáttum sem falla 

utan CAPI hópsins því skortur á einhverjum valdþætti eykur líkur á 

ófullnægjandi niðurstöðu eins og sýnt er í töflu 1. 
 

Tafla 1 Skortur á CAPI 
 

Vandamál Hópinn skortir 

Hópurinn tekur ákvörðun sem síðar er hafnað Forræði 

Hópurinn tekur ákvörðun sem ekki er framkvæmd Afl 

Hópurinn tekur ákvörðun sem er framkvæmd en virkar ekki Áhrif 
 

Stýrihópurinn verður að styðja vinnu í umbótahópum en má ekki vera í 

hlutverki yfirvalds. Niðurstöður umbótahópa eru kynntar fyrir stýrihópnum en 

ekki lagðar fyrir hann til samþykktar eða synjunar. Forsvarsmaður 

stýrihópsins, sem oft er forstjóri fyrirtækisins, hefur þó neitunarvald sem hann 

má nýta þrisvar sinnum á ævinni. Ef hann nýtir sér neitunarvald í þrígang má 

reikna með að aðferðinni sé ekki rétt beitt innan fyrirtækisins og nauðsynlegt 

verður að endurskoða hana. 

Jafnóðum og verkefni umbótahópa eru leyst setur stýrihópurinn saman nýja 

umbótahópa og úthlutar nýjum verkefnum af listanum yfir þau tíu 

mikilvægustu. Sá listi er endurnýjaður eftir þörfum (Corporate LifeCycles, 

2005,  bls. 34, 39-44; Ian MacDougall, 2005). 
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3 Breytingaferli hjá Tryggingamiðstöðinni 
Eins og áður hefur komið fram var ráðist í skipulagsbreytingar hjá TM í kjölfar 

forstjóraskipta hjá fyrirtækinu. Nýr forstjóri, Óskar Magnússon, tók til starfa 

hjá TM nokkrum mánuðum áður en fráfarandi forstjóri hætti. Það gaf honum 

tíma til að kynnast tryggingastarfseminni, sem er í eðli sínu frábrugðin öðrum 

fyrirtækjarekstri, áður en hann tók við stjórninni. Á þessu tímabili, áður en 

Óskar tók við stjórnartaumunum, var sett af stað yfirgripsmikil 

stefnumótunarvinna með stjórnendum í félaginu og Ian MacDougall frá 

Corporate LifeCycles. Ástæður þess að hann varð fyrir valinu voru fyrst og 

fremst kennsluaðferðir hans samkvæmt aðferðafræðinni Pathway to PRIMETM, 

ásamt miklum hæfileikum til að vekja áhuga fólks og fá það í lið með sér. 

Óskar hafði unnið með honum áður, þekkti aðferðina og vissi að hverju hann 

gekk (Óskar Magnússon, munnleg heimild, 13. apríl 2007). 

Fyrsta skrefið í breytingaferlinu var að velja hóp einstaklinga sem átti að hefja 

starfið. Eðlilegt þótti að starfandi stjórnendur kæmu allir að vinnunni við nýtt 

skipulag og mynduðu svokallaðan stýrihóp. Auk þess að endurskipuleggja 

fyrirtækið fékk Óskar, í gegnum þessa vinnu, tækifæri til að kynnast 

stjórnendum vel, hæfileikum þeirra og hugsanagangi. Viðbúið er að einhverjar 

breytingar verði í stjórnendahópnum við endurskipulagningu og aðkomu nýs 

forstjóra og vinnuna gat hann notað sem verkfæri til að mynda sér skoðun á 

einstaklingunum (Óskar Magnússon, munnleg heimild, 13. apríl 2007). 

Næsta skref var, eins og Óskar segir sjálfur, að skilgreina „í hvaða business 

erum við og í hvaða business viljum við vera“. Sú vinna skilaði skilgreindum 

gildum sem fylgja skyldi innan félagsins, en þau voru einfaldleiki, sanngirni og 

heiðarleiki. Að auki voru ákveðin stefna og framtíðarsýn sem innihéldu 

eftirtalda þætti, sem skilgreina má sem markmið í breytingaferlinu: 

• Aukið vöruúrval í vátryggingum og aukinn sveigjanleiki varðandi 

sérsniðnar lausnir. 

• Setja á markað lággjaldatryggingar á netinu. 

• Aukin þátttaka á fjármögnunarmarkaði og útvíkkun lánastarfsemi. 
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• Sækja ný viðskiptatækifæri erlendis. 

• Sækja ný viðskiptatækifæri í gegnum endursöluaðila eða aðra 

samstarfsaðila, til dæmis banka og sparisjóði. 

• Aukin umsvif í fasteignaviðskiptum. 

• Útrýma óþarfa kostnaði í rekstri. 

• Veita viðskiptavinum yfirburðaþjónustu. 

Þegar ljóst var hvert skyldi stefnt var næsta skref að endurskoða skipuritið. 

Áherslan í þeirri vinnu var á að finna það skipulag sem hentaði starfseminni 

best óháð þeim einstaklingum sem störfuðu hjá félaginu. Slíkt ferli getur kallað 

á átök þegar einstaklingar átta sig á því að skipulagið sem unnið er með hefur 

ef til vill ekki stað fyrir alla núverandi stjórnendur (Guðmundur Örn 

Gunnarsson, munnleg heimild, 30. janúar 2007; Óskar Magnússon, munnleg 

heimild, 13. apríl 2007). 

Misjafnt er eftir eðli hvers fyrirtækis hvers konar skipulag hentar og jafnvel 

getur þurft að breyta því frá einum tíma til annars. Það  má segja að tvö atriði 

hafi þarfnast mestrar úrvinnslu þegar skipuritið var ákveðið. Annars vegar 

uppbygging þess hluta félagsins sem lýtur að sölu og hins vegar ákvörðun um 

hvort rekstur stoðþjónustu skyldi heyra undir fjármálasvið eins og algengt er í 

fyrirtækjum af þessari stærð (Óskar Magnússon, munnleg heimild, 13. apríl 

2007). 

Álitamál varðandi sölumálin snérust fyrst og fremst um að sala trygginga fer 

fram með ólíkum hætti eftir því hvort selt er til einstaklinga eða fyrirtækja og 

því eðlilegt að hafa starfandi tvö mismunandi sölusvið. Þá kemur upp 

spurningin um hvort yfirmenn hvors sviðs um sig skuli sitja í 

framkvæmdastjórn eða hvort yfir þá er settur einn framkvæmdastjóri. Seinni 

kosturinn var valinn hjá TM í þetta skipti og segir Óskar (munnleg heimild, 13. 

apríl 2007) að ástæða þess hafi fyrst og fremst verið sú að deildirnar samnýta 

marga þætti starfseminnar. Dæmi um það eru markaðsmál, sala í gegnum útibú 

og umboð ásamt viðskiptaþjónustu. Með því að hafa einn framkvæmdastjóra 

yfir báðum deildum er það á hans könnu að greiða úr ágreiningi milli 

yfirmanna þeirra, til dæmis varðandi samnýtingu söluleiða og stoðþjónustu, 
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sem annars kæmu til kasta forstjórans. Allir þessir þættir heyra því í dag undir 

vátrygginga- og fjármálaþjónustu. 

Ákveðið var að innan TM starfaði sérstakt rekstrarsvið sem tæki til allrar 

stoðþjónustu, til dæmis upplýsingatækni, starfsmannamála og reksturs 

fasteigna. Eins og áður sagði heyra þessir þættir oft undir fjármálasvið. Fram 

að þessum tíma hafði fjármálasvið TM starfað mjög ómarkvisst og í raun verið 

yfirmannslaust í nokkurn tíma. Þar voru ærin verkefni framundan við 

stefnumótun og þróun vinnulags og því þótti of mikið að rekstrarlegir þættir 

heyrðu undir sama framkvæmdastjóra (Óskar Magnússon, munnleg heimild, 

13. apríl 2007). 

Fyrra skipulag hafði verið lengi í gildi. Það var dæmigert skipurit fyrri tíma 

sem sýndi forstjóra og deildarstjóra sem heyrðu beint undir hann. Engir aðrir 

stjórnendur voru skilgreindir. Gamla skipuritið má sjá í viðauka 2.  Nýja 

skipuritið greinist meira niður á svið og deildir. Deildarstjórar, vörustjórar og 

verkefnahópar bera ábyrgð á ýmsum ákvörðunum í dag sem áður voru 

eingöngu teknar af æðstu stjórnendum, auk þess sem nýja skipulagið hefur 

gefið fleiri starfsmönnum tækifæri til að takast á við stjórnunarstörf. Skipuritið 

sem tók gildi í kjölfar endurskipulagningar í apríl 2005 tók smávægilegum 

breytingum í september 2006. Í viðauka 3 má sjá núgildandi skipurit 

fyrirtækisins í heild og sérstakt skipurit vátrygginga- og fjármálaþjónustu í 

viðauka 4. Þetta er stærsta svið innan félagsins og þar starfar nálægt helmingur 

starfsmanna þess (Guðmundur Örn Gunnarsson, munnleg heimild, 30. janúar 

2007; Óskar Magnússon, munnleg heimild, 13. apríl 2007). 

Í fyrra skipulagi fóru völd, ábyrgð og framkvæmd oft ekki saman, að því leyti 

að aðilar sem höfðu ábyrgð samkvæmt skipuriti báru ekki endilega 

raunverulega ábyrgð. Í nýja skipulaginu fara þessir þættir saman og skipuritið 

er stutt af markvissri áætlanagerð þar sem hver stjórnandi ber ábyrgð á eigin 

áætlun, bæði hvað varðar tekjur og kostnað. Svo viðamikil áætlanagerð hafði 

aldrei fyrr verið framkvæmd hjá fyrirtækinu og má segja að hún hafi verið ein 

stærsta breytingin sem fylgdi endurskipulagningunni (Guðmundur Örn 

Gunnarsson, munnleg heimild, 30. janúar 2007). 
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Þegar ljóst var hvaða skipurit yrði í gildi hjá félaginu var komið að því að raða 

einstaklingum í stöðurnar sem skipuritið tiltók. Slíkt er alfarið í höndum 

forstjóra og sá Óskar um þá vinnu. Að hans sögn var sumt augljóst en annað 

þurfti meiri íhugunar við. Eins og áður kom fram var yfirstjórnendum fækkað í 

skipuritinu og því ekki hægt að finna öllum stjórnendum stað í því. Nokkrum 

aðilum var sagt upp störfum en aðrir sögðu starfi sínu lausu vegna ósættis við 

þær stöður sem þeim buðust samkvæmt nýja skipulaginu eða við skipulagið 

sjálft. Jafnframt var nokkrum almennum starfsmönnum sagt upp störfum sem 

ekki voru líklegir til að þrífast innan nýja skipulagsins. Nokkrir nýir 

stjórnendur voru ráðnir inn til fyrirtækisins, bæði á meðan á greiningarvinnunni 

stóð og eftir að henni var lokið, almennum starfsmönnum voru boðnar stöður 

millistjórnenda og einhverjar tilfærslur urðu milli deilda (Óskar Magnússon, 

munnleg heimild, 13. apríl 2007). 

Þegar þessari grunnvinnu var lokið velti stýrihópurinn fyrir sér hvaða verkefni 

þyrfti að leysa til að uppfylla markmiðin sem sett voru fram í 

greiningarvinnunni í upphafi. Af þeim voru valin fimm verkefni sem skyldi 

byrjað á að vinna og var þeim úthlutað til umbótahópa eða einstaklinga 

samkvæmt aðferðafræði Pathway to PRIMETM. Til að sú vinna yrði eins 

markviss og hægt var voru fjórir starfsmenn valdir til að sitja námskeið hjá Ian 

MacDougall sem ætlað er svokölluðum lóðsum (facilitators) sem eru einskonar 

verkefnastjórar. Þeir leiddu síðan vinnu í umbótahópum. Í framhaldi var ráðist 

í fleiri verkefni af listanum. Ákvarðanir sumra hópanna hafa nú þegar verið 

framkvæmdar, aðrar eru í vinnslu og umbótahópar starfa enn að ýmsum 

verkefnum innan félagsins (Guðmundur Örn Gunnarsson, munnleg heimild, 

30. janúar 2007; Óskar Magnússon, munnleg heimild, 13. apríl 2007). 
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4 Rannsóknaraðferðir 
Til að meta árangur skipulagsbreytinga hjá Tryggingamiðstöðinni voru notaðar 

þrjár mismunandi rannsóknaraðferðir. Gerð var könnun meðal starfsmanna 

sem fól í sér spurningar sem snertu vinnustaðinn almennt, auk spurninga 

varðandi skipulagsbreytingarnar sjálfar. Jafnframt voru tekin viðtöl við 

stjórnendur sem störfuðu hjá félaginum bæði fyrir og eftir breytingar til að fá 

fram upplifun þeirra á breytingaferlinu og árangri þess. Að lokum var skoðuð 

þróun hlutabréfaverðs á markaði og afkoma félagsins yfir nokkur ár til að meta 

hvort skipulagsbreytingarnar hefðu haft áhrif á þessa þætti. 

4.1 Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir 
Félagslegum rannsóknaraðferðum er skipt í tvo flokka eftir eðli þeirra. 

Megindlegar aðferðir byggja á vísindalegum aðferðum. Til grundvallar liggja 

vel skilgreind markmið og safnað er upplýsingum á afmörkuðu sviði, svo sem 

með fyrirfram ákveðnum spurningalistum með takmörkuðum 

svarmöguleikum. Unnið er með stór úrtök og niðurstöður eru settar fram á 

tölfræðilegan og gjarnan myndrænan hátt. Eigindlegar rannsóknir byggja hins 

vegar á því að rannsakandinn reynir að skilja og skýra aðstæður fólks út frá 

þeirra sjónarmiði með því að fylgjast með því og/eða ræða við það. Aðferðin 

býður upp á að í ferlinu komi upp óvæntar hliðar viðfangsefnisins og 

rannsakandinn veit ekki alltaf fyrirfram hvert rannsóknin leiðir. Úrtakið er 

oftast lítið og niðurstöður eru settar fram á skriflegu formi, oft með vísanir í 

dæmi um atburði eða orð (Björn Bergsson, 2002, bls. 39-40; Burns og Bush, 

2003, bls. 204). 

Fræðimenn hafa í gegnum tíðina deilt um hvor aðferðin sé betur fallin til 

félagsfræðirannsókna en síðustu ár hefur aukist fjöldi þeirra fræðimanna sem 

telja affarasælast að blanda saman aðferðunum og nýta sér kosti beggja til að 

öðlast sem besta þekkingu á viðfangsefninu (Björn Bergsson, 2002, bls. 79-80; 

Burns og Bush, 2003, bls 205-206). Sú leið var farin í rannsókn þeirri sem hér 

er til umfjöllunar. 
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4.2 Könnun meðal starfsmanna  
Kannanir eru megindlegar rannsóknir þar sem sem unnið er með mælanlegar 

staðreyndir svo sem viðhorf, skoðanir eða atferli. Upplýsinga er aflað með 

stöðluðum spurningalistum sem gefa möguleika á að mæla viðhorf fjölmennra 

hópa (Björn Bergsson, 2002, bls. 54-55). 

Við rannsókn á árangri skipulagsbreytinga hjá Tryggingamiðstöðinni var 

útbúinn spurningalisti sem sendur var til allra starfsmanna í gegnum 

kannanaforritið Outcome. Ákveðið var að óska eftir þátttöku allra starfsmanna 

þar sem það gæfi nákvæmari niðurstöðu en ef tekið væri úrtak. Í ársbyrjun 

2006 var gerð vinnustaðagreining hjá fyrirtækinu, á vegum IMG Gallup (nú 

Capacent) og var könnunin að hluta til byggð á þeirri greiningu. Ástæða þess 

var áhugi fyrir að gera borið saman viðhorf starfsmanna til vinnustaðarins á 

þessum tveimur tímapunktum, en vinnustaðagreiningin var gerð tiltölulega 

stuttu eftir að skipulagsbreytingarnar áttu sér stað. Slíkur samanburður getur 

gefið vísbendingar um hvort breytingar séu að festast í sessi eða hvort þær hafi 

leitað til baka. Að auki var bætt við spurningum sem tengdust 

skipulagsbreytingunum beint. 

Könnunin samanstóð af 39 spurningum ásamt þremur bakgrunnsbreytum sem 

voru kyn, starfssvið og ábyrgðarsvið (almennur starfsmaður eða stjórnandi 

með mannaforráð). Framkvæmdin var með þeim hætti að starfsmenn fengu 

sendan tölvupóst frá höfundi með útskýringu á tilgangi könnunarinnar og ósk 

um þátttöku. Tekið var fram að könnunin væri nafnlaus og svör yrðu ekki 

rekjanleg til þátttakenda. Í tölvupóstinum var tengill í könnunina sem svarað 

var á netinu.  

4.3 Djúpviðtöl við stjórnendur  
Djúpviðtöl eru eigindleg rannsóknaraðferð sem gefur þátttakendum möguleika 

á að tjá sig á eigin forsendum. Oft er lagt upp með spurningalista með opnum 

spurningum, en þeir breytast á milli viðtala og eru meira viðmiðun en 

rannsóknartæki. Þátttakendur fá að tjá sig um það sem skiptir þá máli en 

rannsakandi fylgir eftir með spurningum ef þurfa þykir. Slík viðtöl draga oft 
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fram upplýsingar sem rannsakandinn hafði ekki séð fyrir (Björn Bergsson, 

2002, bls. 41-42). 

Við rannsóknina hjá Tryggingamiðstöðinni voru tekin tvenns konar djúpviðtöl. 

Annars vegar við forstjóra fyrirtækisins og einn framkvæmdastjóra sem lýstu 

ferli skipulagsbreytinganna ásamt því að leggja mat á árangurinn. Niðurstöður 

þeirra viðtala eru birt undir nafni. Hins vegar voru tekin viðtöl við fjóra 

stjórnendur hjá Tryggingamiðstöðinni sem þekkja starfsemina bæði fyrir og 

eftir breytingar. Óskað var eftir sýn þeirra á breytingaferlið og mat á 

árangrinum. Ákveðið var að birta ekki nöfn þessara aðila til að minnka líkur á 

að eingöngu kæmu fram jákvæðir þættir. 

4.4 Afkoma og hlutabréfaverð 
Tölfræðilegar rannsóknir gefa oft skýrar niðurstöður um þróun og tengsl 

tölulegra fyrirbæra. Slíkum aðferðum var beitt við mat á árangri 

skipulagsbreytinga hjá TM á tvennan hátt. Annars vegar með því að bera 

saman fjárhagsstærðir í ársreikningum félagsins síðustu ár og meta hvort þróun 

þeirra tengist breytingaferlinu. Hins vegar með því að skoða gengisþróun 

hlutabréfa í TM borið saman við opinberar tilkynningar vegna 

breytingaferlisins og þróun úrvalsvísitölunnar OMXI15. Áhugavert hefði verið 

að bera gengi hlutabréfa saman við gengi annarra fyrirtækja í sama rekstri en 

þar sem TM er eina íslenska tryggingafélagið á markaði reyndist það ekki 

mögulegt.  
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5 Rannsókn 
Rétt er að geta þess að höfundur starfar hjá TM og hefur gert í rúm sjö ár. Þetta 

gæti að einhverju leyti litað viðhorf hans við vinnslu rannsóknarinnar þó reynt 

hafi verið að gæta fyllsta hlutleysis. 

5.1 Könnun meðal starfsmanna 
Viðhorf starfsmanna til vinnustaðar og samstarfsmanna eftir að breytingarferli 

er lokið segir mikið um hvernig til hefur tekist. Það er lykilatriði hvað varðar 

langtímaárangur að starfsmenn nái sátt við breytingarnar og samsami sig 

breyttu skipulagi og hugarfari. Með það í huga var gerð könnun meðal 

starfsmanna sem tók á ýmsum þáttum auk beinna spurninga um  

skipulagsbreytingarnar sjálfar. Könnunin var send til 120 starfsmanna og 

bárust svör frá 87 þeirra, 35 konum og 52 körlum. Það gerir 72,5% svarhlutfall 

og er könnunin því vel marktæk. 16 stjórnendur með mannaforráð tóku þátt og 

68 aðrir starfsmenn. Svörun var góð af flestum sviðum. Hér á eftir má sjá 

svörun af hverju sviði og í sviga fjölda starfsmanna á viðkomandi sviði. 

Fjármálasvið 9(14), rekstrarsvið 14(20), tjónaþjónusta 19(22), vátrygginga- og 

fjármálaþjónusta 43(54) og yfirstjórn 2(8). 

Á síðasta ári gerði IMG Gallup vinnustaðagreiningu fyrir TM. Hún innihélt 

samtals 70 spurningar en 26 af þeim voru notaðar til samanburðar í þessari 

rannsókn. Til að ná sem bestum samanburði voru niðurstöður nú unnar á sama 

hátt og í fyrri rannsókn. Allar spurningar nema ein voru settar upp með fimm 

svarmöguleikum sem má skilgreina sem mjög jákvætt, frekar jákvætt, hvorki 

né, frekar neikvætt og mjög neikvætt þó orðalag væri aðeins mismunandi með 

tilliti til viðkomandi spurningar. Á grunni þess voru reiknaðar einkunnir á 

bilinu 1-5 eftir ákveðinni reiknireglu þar sem fimm er besta niðurstaða. 

Samkvæmt skilgreiningu IMG Gallup eru þættir sem fá einkunnir á bilinu 4,2-

5 á góðu róli og líklegt að þeir hafi hvetjandi áhrif á frammistöðu starfsmanna, 

þættir með einkunnir á bilinu 3,7-4,19 eru í lagi en þættir sem fá einkunnir 

undir 3,7 hafa neikvæð áhrif á starfsemina og þarfnast úrbóta (Jóna Bríet 

Guðjónsdóttir og Tómas Bjarnason, 2006, bls. 7). Í umfjölluninni hér á eftir 
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eru jákvæðu svarmöguleikarnir (mjög jákvætt og frekar jákvætt) í mörgum 

tilfellum teknir saman og þeir neikvæðu (frekar neikvætt og mjög neikvætt) 

einnig. Heildarniðurstöður könnunarinnar og samsvarandi spurninga úr 

vinnustaðagreiningunni má sjá í viðhengi 5. 

5.1.1 Skipulagsbreytingar 

Vert er að minnast á að í vinnustaðagreiningu síðasta árs var þessi spurning 

lögð fram: „Nýlega voru gerðar skipulagsbreytingar hjá TM, telur þú þær hafa 

verið nauðsynlegar eða ónauðsynlegar?“. 38% svarenda gáfu svarið „Mjög 

nauðsynlegar“, 38%  „Frekar nauðsynlegar“ og 15% „Hvorki né“. Enginn aðili 

merkti við neikvæða valmöguleika. Þetta gefur sterka vísbendingu um að 

starfsmenn hafi séð tilgang með breytingunum.  

Fyrsta spurningin í núverandi rannsókn, sem tengdist skipulagsbreytingunum 

beint, snerist um hvort markmið með skipulagsbreytingunum hafi verið skýr. 

Eins og sjá má á mynd 4 eru 63,1% sem svara þessari spurningu jákvætt hátt 

og 9,52% neikvætt. Tiltölulega hátt hlutfall, eða 27,38%, telja markmiðin 

hvorki skýr né óskýr og að mati höfundar er líklegra að þeir aðilar þekki 

markmiðin ekki vel. Áhugavert er að þónokkur munur er á svörum eftir 

ábyrgðarsviði, til dæmis telja 37,5% stjórnenda með mannaforráð að 

markmiðin hafi verið mjög skýr en aðeins 10,61% almennra starfsmanna.  
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Mynd 4 Fyrir nokkru voru gerðar skipulagsbreytingar hjá TM, 

telur þú að markmið með breytingunum hafi verið skýr? 
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Samtals jákvæð svör stjórnenda eru 75% en almennra starfsmanna 59,09%. Af 

því mætti draga þá ályktun að markmiðin hafi ekki verið kynnt nógu vel fyrir 

almennum starfsmönnum. Reiknuð einkunn spurningarinnar er 3,67 sem er rétt 

undir þeim mörkum sem talin eru viðunandi.   

Næsta spurning fjallaði um hvort viðkomandi teldi að markmiðin hefðu náðst 

og sjást niðurstöður hennar á mynd 5. Jákvæð svör voru 63,1%, neikvæð svör 

9,52% og 27,38 svöruðu „Hvorki vel né illa“. Sama tilhneiging kemur fram hér 

og í spurningunni á undan, 75% stjórnenda með mannaforráð svara 

spurningunni jákvætt en 55,88% almennra starfsmanna. Athygli vekur að 

enginn stjórnandi gefur neikvætt svar sem gefur sterka vísbendingu um að 

breytingarnar hafi staðist væntingar þeirra. Hafa ber þó í huga að fæstir þessir 

aðilar voru í stjórnendastöðum fyrir breytingar. Reiknuð einkunn 

spurningarinnar er 3,49 sem er undir viðunandi mörkum. 
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Mynd 5 Telur þú að markmið með skipulagsbreytingum hjá TM hafi náðst? 

 

Næstu sjö spurningar fjalla um hvort skipulagsbreytingarnar hafi haft jákvæð 

eða neikvæð áhrif á ákveðna þætti. Niðurstöður þeirra má sjá á mynd 6.  

Fyrstu tvær spurningarnar skera sig nokkuð úr þar sem svör við þeim eru 

neikvæðari en við öðrum liðum. Það má telja eðlilegt að starfsmönnum þyki 

álag hafa aukist, eða að minnsta kosti ekki hafa minnkað, enda fer mikil orka í 

að taka þátt í breytingum. Að auki var starfsmönnum fækkað við breytingarnar 

sem getur haft áhrif hér. Vert er að taka fram að þessar tvær spurningar geta 



 

Viðskipta- og raunvísindadeild HA                                                             Árangur skipulagsbreytinga hjá Tryggingamiðstöðinni hf 

Anna Guðrún Auðunsdóttir  
  
 
 

35

verið misvísandi þar sem ekki er víst að allir leggi sama skilning í að 

breytingar hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á álag. Einhverjir gætu skilið það svo 

að áhrif á álag séu jákvæð ef það eykst, þó að hugsun höfundar hafi verið að 

áhrifin séu jákvæð ef álagið á starfsmenn minnkar. Gera má ráð fyrir að hver 

aðili hafi lagt sama skilning í báðar spurningar og með það í huga er 

athyglisvert hversu stór hluti starfsmanna telur að breytingarnar hafi haft meiri 

áhrif á aðra starfsmenn en á þá sjálfa. 29% starfsmanna telja að breytingarnar 

hafi haft neikvæð áhrif á álag í sínu starfi, en 50% að þær hafi haft neikvæð 

áhrif á álag á starfsmenn almennt.  
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Mynd 6 Telur þú skipulagsbreytingar hjá TM hafi haft áhrif á [...] 
 

Reiknaðar einkunnir spurninganna eru á bilinu 2,69-3,7 eins og sjá má í töflu 

2. Í þessum hópi eru fimm af átta lægstu einkunnum í könnuninni og aðeins ein 

spurning nær einkunninni 3,7, allar hinar eru undir viðmiðunarmörkum. Þessar 

niðurstöður gefa sterkar vísbendingar um að enn sé ýmislegt óunnið til að 

koma á jafnvægi innan fyrirtækisins.  
Tafla 2 Telur þú skipulagsbreytingar hjá TM hafi haft áhrif á [...] 

 

Spurning Einkunn 

Álag í þínu starfi? 2,96 

Álag á starfsmenn almennt? 2,69 

Upplýsingaflæði innan fyrirtækisins? 3,44 

Skilvirkni innan fyrirtækisins? 3,49 

Samskipti innan þinnar deildar? 3,70 

Samskipti innan fyrirtækisins? 3,41 
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Spurning um hvort skipulagsbreytingar hefðu haft bein áhrif á starf 

viðkomandi sýna skýran mun á milli stjórnenda og almennra starfsmanna 

(mynd 7). 62,5% stjórnenda svara spurningunni jákvætt en aðeins 31,74% 

annarra starfsmanna. Við breytingarnar bættust við stöður millistjórnenda sem 

ekki höfðu verið til staðar áður og má reikna með að tilfærslur í þær stöður 

skýri muninn, allavega að hluta. Aðeins 6,25% stjórnenda og 7,94% almennra 

starfsmanna segja breytingarnar hafa haft neikvæð áhrif á starf sitt og enginn 

gefur svarið „Mjög neikvæð“. Þetta er athyglisvert í samanburði við fyrri 

spurningu um álag í starfi. Einkunn spurningarinnar er 3,44. 
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Mynd 7 Hafa skipulagsbreytingar innan TM haft bein áhrif á þitt starf? 
 
 

Tvær spurningar snertu skipurit TM, önnur beint en hin óbeint. Þegar spurt var 

hvort hlutverk hvers starfsmanns væri skýrt svöruðu 70,94% jákvætt, en aðeins 

5,81% neikvætt og 23,26% „Hvorki né“, sem bendir til þess að skipuritið sé 

tiltölulega gagnsætt og vel heppnað. Reiknuð einkunn spurningarinnar er 3,76. 

Hins vegar þegar spurt var beint hversu ánægður eða óánægður viðkomandi 

væri með skipuritið lækkaði hlutfall jákvæðra svara niður í 48,84%. Neikvæð 

svör voru svipuð og áður, 8,14%, en þeim sem merktu við „Hvorki né“ fjölgaði 

í  43,02%. Reiknuð einkunn lækkar í 3,47 og er undir viðmiðunarmörkum. Ef 

til vill má skilja þetta svo að stór hluti starfsmanna þekki ekki skipuritið, hvort 

sem um er að kenna ónógri kynningu eða skorti á frumkvæði hjá 

starfsmönnum. 
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5.1.2 Aðrar spurningar 

Spurningar sem varða viðhorf til starfsins og vinnustaðarins í heild koma mun 

betur út en þær sem snúa að skipulagsbreytingunum. Sex hæstu einkunnir má 

sjá í töflu 3. Segja má að þær gefi vísbendingar um tvennt. Annars vegar að 

starfsmenn virðast almennt vera ánægðir í starfi sínu hjá TM, þrátt fyrir 

óróleika síðustu ára, þeir þekkja hlutverk sitt og starfsandi er góður. Hins vegar 

gefa þessar spurningar til kynna að markmið sem varðaði áherslu á góða 

þjónustu hafi skilað sér vel til starfsmanna og að sú vinna sé að skila árangri.  
 

Tafla 3 Hæstu einkunnir 
 

Spurning Einkunn 

Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi mínu 4,38 

Þjónusta er forgangsverkefni hjá TM 4,36 

Mér finnst góður starfsandi ríkja í minni deild 4,20 

 Ég er stolt(ur) af því að vinna hjá TM 4,17 

Telur þú að TM veiti almennt betri, svipaða eða  
verri þjónustu en helstu samkeppnisaðilar? 4,13 

Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu hjá TM. 4,10 

 

Afgerandi lægsta einkunn fær spurningin „Hefur þig á sl. þremur árum oft eða 

sjaldan skort tíma til að sinna því sem mestu máli skiptir í þínu starfi?“ Hún 

fær einkunnina 2,42 sem er langt undir viðmiðunarmörkum. Næstu þrjár 

spurningar fyrir ofan koma að neikvæðum áhrifum skipulagsbreytinga á álag í 

starfi eins og rætt er um hér að framan, ásamt því hversu réttlátlega vinnuálagi 

er skipt á milli starfsmanna. Þarna koma fram mjög sterkar vísbendingar um að 

taka þurfi á málum til að auðvelda starfsmönnum að komast yfir þau verkefni 

sem til er ætlast. 

Á heildina litið eru einkunnir frekar í lægra lagi. Aðeins þrjár spurningar af 37 

ná einkunninni 4,2 eða hærra og 15 eru á bilinu 3,7-4,2. Meirihluti 

spurninganna, eða 19 talsins, fá einkunn sem er undir 3,7 og teljast því hafa 

neikvæð áhrif á starfsemi fyrirtækisins.  

5.1.3 Samanburður 2006 og 2007 

Meðaltal einkunna þeirra 26 spurninga sem voru á spurningalistanum bæði árin 

hækkaði úr 3,67 í 3,76. Mestu breytingar, bæði til lækkunar og hækkunar má 
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sjá í töflu 4. Þar eru tilteknar þær fimm einkunnir sem hækkuðu mest og þær 

fimm sem lækkuðu mest. 

 

Tafla 4 Mestu breytingar einkunna milli áranna 2006 og 2007 
 

Spurning 2006 2007 Breyting   

Hversu gott eða slæmt finnst þér skipulag  
endurmenntunar vera hjá TM? 2,87 3,41 0,54 

Á sl. sex mánuðum hefur einhver í vinnunni rætt við mig 
 um frammistöðu mína í starfi 3,17 3,71 0,54 

Telur þú að TM veiti almennt betri, svipaða eða verri  
þjónustu en helstu samkeppnisaðilar? 3,82 4,13 0,31 

Hjá TM eiga kynin jafna möguleika á starfsframa 3,29 3,48 0,19 

Álit mitt skiptir máli í vinnunni 3,72 3,90 0,18 

M
esta hæ

kkun 

Vinnuálagi er réttlátt skipt milli starfsmanna í minni deild 3,25 3,17 -0,08 

Hefur þig á sl. þremur mánuðum oft eða sjaldan skort tíma 
til að sinna því sem mestu máli skiptir í þínu starfi? 2,50 2,42 -0,08 

Í minni deild eru allir tilbúnir að bregðast við breyttum  
aðstæðum með breyttum vinnuaðferðum / vinnuferlum 3,96 3,85 -0,11 

Mér finnst góður starfsandi ríkja í minni deild 4,36 4,20 -0,16 

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með skipurit TM? 3,69 3,47 -0,22 

M
esta læ

kkun 

 
 

Þegar leitað var mögulegra skýringa á þessum breytingum fengust upplýsingar 

um að hlutverk starfsmannastjóra var mjög víðtækt í fyrra skipulagi, sem 

orsakaði litla áherslu á starfsmannamál, en er nú mun betur afmarkað. Þetta 

hefur meðal annars leitt til þess að nýlega voru sett af stað markviss 

innanhússnámskeið hjá fyrirtækinu, en ekkert slíkt var viðhaft fyrir ári síðan. 

Þrátt fyrir þessa miklu framför má ekki líta framhjá því að einkunn ársins 2007 

er enn undir ásættanlegum mörkum. Síðastliðið haust fóru fram markviss 

starfsmannasamtöl í fyrirtækinu sem skýrir hækkun á einkunn varðandi samtal 

um frammistöðu í starfi (Guðmundur Örn Gunnarsson, munnleg heimild, 18. 

apríl 2007). 

Áður hefur verið rætt um áherslu á þjónustu við viðskiptavini og hér styrkist 

enn frekar að sú vinna er að skila sér. Mjög ánægjulegt er að sjá að starfsmenn 

telji að jafnrétti kynjanna sé að aukast auk þess að finnast álit þeirra skipta 

meira máli en áður. 

Þættirnir sem hafa lækkað mest á milli ára tengjast flestir álagi og 

skipulagsbreytingunum. Athygli vekur að einkunn varðandi tímaskort var mjög 

lág fyrir ári síðan og lækkar enn meira nú. Þó ber að taka fram að breytingin til 
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lækkunar er aldrei mjög stór og hæpið að breyting um minna en  0,1 teljist 

marktæk.  

Álit starfsmanna á nýju skipuriti virðist hafa minnkað á tímabilinu en erfitt er 

að gera sér grein fyrir ástæðu þess. Ein skýring gæti verið að umræða fyrir ári 

síðan hafi verið meiri og starfsmenn því meðvitaðri um skipuritið, önnur að 

viðhorf hafi verið jákvætt í byrjun en að einhverra hluta vegna telji starfsmenn 

skipuritið ekki hafa staðist væntingar. Spurning varðandi starfsanda innan 

viðkomandi deildar fær lægri einkunn en áður og mikilvægt er að stöðva þá 

þróun. 

Af þeim sex spurningum sem fá lægstar einkunnir á árinu 2007 voru þrjár 

einnig á spurningalista síðasta árs og allar á meðal átta neðstu á þeim tíma. 

Sama spurningin „Hefur þig á sl. þremur mánuðum oft eða sjaldan skort tíma 

til að sinna því sem mestu máli skiptir í þínu starfi?“ fær lægstu einkunn bæði 

árin og lækkar á milli ára. Allar sex spurningarnar með hæstu einkunnir 2007 

voru einnig á spurningalista síðasta árs og fimm þeirra á meðal tíu hæstu í 

einkunn. 

5.2 Djúpviðtöl við stjórnendur  
Rætt var við sex stjórnendur hjá TM um árangur skipulagsbreytinganna. Óskar 

Magnússon forstjóra, Guðmund Örn Gunnarsson framkvæmdastjóra 

viðskiptaþróunar og  fjóra ónafngreinda stjórnendur sem störfuðu hjá TM bæði 

fyrir og eftir breytingar.  

5.2.1 Forstjóri og framkvæmdastjóri 

Guðmundur og Óskar eru báðir ánægðir með árangur skipulagsbreytinganna. 

Eins og áður hefur komið fram höfðu iðgjaldatekjur félagsins dregist saman 

árin fyrir breytingar en strax árið 2005 tókst að hægja á því og á síðasta ári 

varð mikil iðgjaldaaukning. Að auki var mikil fjölgun seldra 

vátryggingaskírteina og eigið fé hefur aukist verulega. TM hefur verið í fyrsta 

sæti tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni síðustu tvö ár og komið vel út í 

Hugskoti Capacent sem mælir auglýsingavitund. Allt þetta hefur náðst án þess 

að framlög til markaðsstarfs hafi verið aukin verulega (Guðmundur Örn 
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Gunnarsson, munnleg heimild, 30. janúar 2007; Óskar Magnússon, munnleg 

heimild, 13. apríl 2007). 

Áætlanagerð nýja skipulagsins veitir ákveðið aðhald varðandi kostnað þar sem 

stjórnendur fylgjast með eigin áætlunum og taka á frávikum. Nú hefur 

fyrirtækið gengið í gegnum tvö áætlanaferli. Fyrsta árið var ákveðinn 

lærdómur sem hægt var að byggja á síðasta haust. Sérstaklega er erfitt að áætla 

fyrir tjónum eitt ár fram í tímann. Guðmundur telur að áætlanagerðin hafi 

gengið vel og segir að ótrúlega lítið hafi verið um frávik (Guðmundur Örn 

Gunnarsson, munnleg heimild, 30. janúar 2007).  

Breytingaferlið hafði í för með sér ákveðnar mannabreytingar. Slíkt er alltaf 

erfitt en var talið nauðsynlegt í ferlinu. Eins og kom fram í umræðu um 

breytingaferlið var byrjað á að setja upp skipulag óháð starfsmönnum, sem 

getur haft í för með sér að ekki eigi allir stað í því. Það komu þó upp dæmi um 

að tilslakanir væru gerðar á skipuritinu til að halda inni ákveðnum aðilum. Það 

varð þó frekar til þess að tefja framgang breytinganna. Varðandi þá starfsmenn 

sem ákváðu sjálfir að hverfa frá félaginu telur Óskar að það geti á endandum 

verið jákvætt. Þó að aðilar virðist ómissandi geti brotthvarf þeirra opnað 

tækifæri til að gera nýja hluti. Hann telur að uppstokkun í fyrirtækinu hafi 

verið hæfileg til endurnýjunar, án þess að of mikil þekking hyrfi (Guðmundur 

Örn Gunnarsson, munnleg heimild, 30. janúar 2007; Óskar Magnússon, 

munnleg heimild, 13. apríl 2007). 

Að mati Óskars eru gerðar meiri kröfur til starfsmanna í dag en áður og hann 

telur að þeir standi fyllilega undir því. Guðmundur kom inn á að breytingarnar 

hafa veitt fleiri starfsmönnum tækifæri til að takast á við stjórnunarstörf þar 

sem við bættust margar stöður millistjórnenda. Hann bendir á að fleiri 

stjórnendur auki yfirsýn þar sem fáir stjórnendur hafi ekki möguleika á að 

fylgjast með eða koma að öllum þáttum fyrirtækisins (Guðmundur Örn 

Gunnarsson, munnleg heimild, 30. janúar 2007; Óskar Magnússon, munnleg 

heimild, 13. apríl 2007).  

Skipulagsbreytingarnar hafa gengið misvel milli sviða hjá fyrirtækinu. 

Minnstar breytingar voru í tjónaþjónstu. Þar starfaði sami stjórnandi áfram en 
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bætt var við tveimur formlegum millistjórnendum. Áður höfðu verið 

skilgreindir einhvers konar verkefnastjórar en þeir höfðu hvorki vald né 

ábyrgð. Fjármálasvið er nú mun betur skilgreint en áður. Það hafði verið 

höfuðlaus her að hluta til í  mörg ár en fékk nú skilgreinda yfirmenn sem fóru í 

að byggja sviðið upp. Rekstrarsvið var í raun búið til í skipulagsvinnunni. Áður 

hafði starfsmannastjóri séð um flesta þætti sem komu að rekstrinum og 

tölvudeild var rekin með sérstökum yfirmanni. Það var umdeilt hvort þetta 

væri rétta niðurstaðan eins og kom fram í umfjöllun um breytingaferlið hér að 

framan en Óskar telur ákvörðunina rétta með tilliti til aðstæðna. Í upphafi 

heyrði viðskiptaþróun undir framkvæmdastjóra rekstrarsviðs en síðar var hún 

tekin út og settur sérstakur framkvæmdastjóri yfir hana ásamt dótturfélögum 

og erlendum samskiptum. Mestu breytingar og óróleiki urðu í sölueiningunum 

tveimur. Í einstaklingsviðskiptum var skipt um forstöðumann í tvígang sem olli 

miklum óróleika og ósátt meðal starfsmanna. Sátt náðist ekki fyrr en í kjölfar 

síðari yfirmannsskipta en aðilinn sem þá kom inn sá að brýnt væri að taka á 

ákveðnum málum og leysti þau. Í atvinnurekstrardeild voru starfsaðferðir 

mjög fastmótaðar og þar myndaðist mikil mótstaða við breytingar og 

skilningsleysi á því til hvers var ætlast. Í kjölfarið hafa orðið miklar 

mannabreytingar í deildinni og þarna er enn töluvert starf óunnið til að ljúka 

skipulagsbreytingunum (Guðmundur Örn Gunnarsson, munnleg heimild, 30. 

janúar 2007; Óskar Magnússon, munnleg heimild, 13. apríl 2007).  

Í kjölfar breytingaferlisins hefur verið ráðist í ný verkefni í samræmi við þau 

markmið sem stýrihópurinn setti fram og talin voru upp í þriðja kafla. Vel 

hefur gengið að koma þessum verkefnum af stað og þau hafa mörg skilað 

góðum árangri nú þegar. Þennan árangur má sjá samandreginn í töflu 5.  

Fleira er í undirbúningi, meðal annars eitt stórt verkefni sem teygir anga sína 

um allt fyrirtækið (Guðmundur Örn Gunnarsson, munnleg heimild, 30. janúar 

2007).  
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Tafla 5 Markmið og árangur (Guðmundur Gunnarsson, munnleg heimild, 30. janúar 2007) 
 

Markmið Afrakstur 

Aukið vöruúrval í vátryggingum og aukinn 
sveigjanleiki varðandi sérsniðnar lausnir. 

TM hefur komið fram með nokkrar nýjar vörutegundir, 
þar á meðal Heimatryggingu sem er fjölskyldutrygging, 
aðlöguð að þörfum hvers og eins. 

Setja á markað lággjaldatryggingar á netinu. elisabet.is 

Aukin þáttaka á fjármögnunarmarkaði og 
útvíkkun lánastarfsemi. Bílalán hafa tvöfaldast frá árinu 2005 

Sækja ný viðskiptatækifæri erlendis. 
Kaup á Nemi auk aukningar á sölu trygginga til erlendra 
aðila og innlendra aðila með starfsemi erlendis. 

Sækja ný viðskiptatækifæri í gegnum 
endursöluaðila eða aðra samstarfsaðila, til 
dæmis banka og sparisjóði. Samstarf við Landsbanka Íslands og nokkra sparisjóði. 

Aukin umsvif í fasteignaviðskiptum. Ekki árangur á þessu sviði. 

Útrýma óþarfa kostnaði í rekstri. 
Áætlanagerð hefur gert kostnaðinn skýrari og eftirlit 
skilvirkara. 

Veita viðskiptavinum yfirburðaþjónustu. 
Mikil áhersla á þjónustu, fyrsta sæti í Íslensku 
ánægjuvoginni 2005 og 2006 

 

5.2.2 Ónafngreindir stjórnendur 

Allir viðmælendur voru sammála um að breytinga hafi verið þörf innan TM, en 

ekki voru allir sammála um að rétta leiðin hafi verið valin. Sumir lýstu 

efasemdum um að Ian MacDougall hafi verið rétti maðurinn í verkið þar sem 

hann hafi ekki haft reynslu af vinnu með tryggingafélögum. Þeir töldu að 

vegna þess að tryggingafélög eru í eðli sínu mjög frábrugðin öðrum rekstri hafi 

aðferðin ekki hentað nógu vel. Aðrir voru mjög ánægðir með ráðgjafann og 

aðferðafræðina. Einn aðili tók sérstaklega fram að aðferðin hafi gert alla jafn 

ábyrga fyrir nýja skipulaginu því alltaf var haldið áfram með hvert atriði þar til 

allir voru sammála. Hann taldi jafnframt að vinnan hafi kennt starfsmönnum 

ný vinnubrögð, sem nýta megi við önnur verkefni sem þarf að leysa innan 

fyrirtækisins. Annar viðmælandi taldi að skipulagið hafi að miklu leyti verið 

ákveðið fyrirfram, í það minnsta meginlínur, þó stýrihópurinn hafi verið látinn 

ganga í gegnum ákvörðunarferli. Hann studdi þá skoðun sína með tilvísun í 

fyrri verkerfni sem forstjóri TM og rágjafinn hafa unnið saman. Sami aðili 

taldi að óháð gæðum aðferðarinnar hafi skort á eftirfylgni á milli heimsókna 

ráðgjafans. Að menn hafi átt það til að detta í gömlu vinnuaðferðirnar á milli 

funda, sem hafi engan veginn hentað nýja skipulaginu. 
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Allir viðmælendur bentu á sömu meginbreytingar í kjölfar vinnunnar. Annars 

vegar nýtt skipurit sem tengt var viðamikilli áætlanagerð og hins vegar 

stefnubreytingu í söluaðferðum.  

Viðmælendur voru sammála um að innleiðing áætlanagerðar hafi verið 

framfaraskref. Eitthvert slíkt skipulag hafi verið nauðsynlegt með nýjum 

forstjóra en tveir aðilar höfðu efasemdir um kerfið sjálft og töldu að það væri 

full ítarlegt. Það sé dýrt að hafa marga millistjórnendur ásamt því að 

áætlanakerfið geri stundum ráð fyrir að sami aðili beri ábyrgð á mörgum 

kostnaðar- og/eða tekjustöðum innan þess, sem ekki séu endilega í rökréttu 

samhengi hver við annan. Einn aðili var gríðarlega ánægður með skipulagið og 

tiltók sérstaklega að nú sé „hver króna sem kemur inn í fyrirtækið eða fer út úr 

því á ábyrgð einhvers ákveðins aðila“. Stjórnendur áætla sjálfir bæði kostnað 

og tekjur og bera ábyrgð á að áætlunin standist. Áður hafi því ekki verið að 

skipta, þá hafi til dæmis rekstrarkostnaður allra deilda að mestu verið ákveðinn 

og greiddur af einum aðila. Sami aðili benti á að nýja skipuritið gefi 

starfsmönnum aukna möguleika á starfsframa með því að fikra sig upp eftir 

því, en áður var ekki um slíkt að ræða þar sem engar  millistjórnendastöður 

voru til staðar. Þetta telur hann mikilvægt. Annar viðmælandi taldi gott að 

ábyrgð væri orðin skýrari og að áætlanavinna stuðli að því að menn hugsi um 

starf sitt í víðara samhengi. Hann hafði þó þá tilfinningu að „ábyrgð fari hraðar 

niður skipuritið en fjármagn“, það er að stjórnendur beri ábyrgð á að 

framkvæma ákveðna hluti en fái ekki endilega til þess nægilegt fjármagn.  

Viðmælendur töldu að það sem var erfiðast og orsakaði mesta togstreitu hjá 

starfsmönnum hafi verið áherslubreyting í sölumálum. Áður hafi áhersla verið 

á að sinna þörfum viðskiptavinanna án mikillar sóknar en allt í einu hafi öll 

áhersla verið sett á að selja sem mest. Þetta hafi verið í andstöðu við þá 

menningu sem ríkt hafði og erfitt hafi verið að breyta hugsanagangi fólks sem 

hafði unnið lengi hjá fyrirtækinu. Fram kom að fyrsta árið var öll áhersla á 

söluna og þó að hún sé enn lykilatriði hafi hlutirnir róast og meiri áhersla sé 

lögð á afkomu hverrar tryggingar.  
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Að mati viðmælenda orsökuðu mannabreytingar mikla spennu og óöryggi 

meðal starfsmanna sem var erfitt að eiga við til að byrja með. Á síðasta ári 

kom upp erfitt tímabil þegar nokkrir reynslumiklir starfsmenn hættu störfum að 

eigin frumkvæði, flestir vegna ósættis við nýjar starfsaðferðir og áherslur. Fyrir 

þann tíma höfðu starfsmenn smám saman verið að jafna sig á fyrri 

mannabreytingum en þarna kom bakslag í bataferlið. Allir viðmælendur voru 

sammála um að starfsmannamálin hafi tekið mikið á alla innan fyrirtækisins en 

telja að ró sé að færast yfir. Einn viðmælandi hafði þó áhyggjur af miklu 

vinnuálagi. Hann talaði um að starfsfólki hafi verið fækkað á mörgum stöðum 

þrátt fyrir að verkefni hafi aukist vegna aukinna umsvifa fyrirtækisins. Hann 

telur brýnt að taka á því. 

Fram kom sú skoðun að búið væri að færa valdið meira niður í fyrirtækið. Að 

nú séu fleiri en áður sem hafi áhrif á ákvarðanatöku og það skili betri 

starfsemi. Þetta geri fyrirtækið skilvirkara en áður var. Oft kom fram sú skoðun 

að gamla skipuritið hafi verið meira á blaði en í verki því ekki hafi alltaf verið 

farið eftir því. Menn hafi jafnvel borið ábyrgð samkvæmt skipuritinu en ekki í 

raun. Einn viðmælandi taldi þetta að hluta til vera til staðar í nýja skipuritinu 

líka. Viðmælendur tiltóku galla í fyrsta skipuritinu sem tók gildi eftir 

breytingar. Segja má að starf forstöðumanns atvinnurekstrarsviðs hafi verið á 

skjön við skipuritið og virtist það búið til í kringum einstaklinginn sem sinnti 

starfinu. Síðar var hluti af verkefnum hans flutt á annan stað í skipuritinu og 

hann fluttist þangað en um leið tók framkvæmdastjóri vátrygginga- og 

fjármálaþjónustu við stöðu forstöðumanns atvinnurekstrarsviðs ásamt 

framkvæmdastjórastöðunni. Þetta gerði það að verkum að framkvæmdastjórinn 

vann við hlið annarra forstöðumanna og deildarstjóra ásamt því að vera 

yfirmaður þeirra. Það getur kallað á ágreining og óvissu. 

Einn viðmælandi gagnrýndi forgangsröðun, að því leyti að ekki hafi verið 

unnið nógu vel úr grunnvandamálum sem voru til staðar áður en lagt var af 

stað. Þau séu enn til staðar og frekar hafi bættst við þau en hitt. Hann taldi 

nauðsynlegt að leggja meiri áherslu á atriði eins og tölvukerfi fyrirtækisins því 

þar bíði mörg verkefni. Þróun kerfa taki tíma og þau hafi ekki náð að fylgja 

þeim hraða og fræðilegu viðbótum sem hafi fylgt breytingaferlinu. Hann 
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gagnrýndi sérstaklega mikla áherslu sem verið hefur á vottunar- og öryggismál 

sem sé svo ekki fylgt eftir, þannig telur hann að daglega verði öryggisbrot sem 

ekki eru tilkynnt og ekkert gert úr. 

Komið var inn á að TM væri orðið nýtískulegra útávið og að það hefur náð 

fyrsta sæti Íslensku ánægjuvogarinnar tvö ár í röð. Allir voru sammála um að 

breytingarnar í heild hafi tekist vel en að enn sé ýmislegt óunnið í því 

sambandi. 

5.3 Afkoma og hlutabréfaverð 
Við mat á árangri skipulagsbreytinganna er forvitnilegt að skoða fjárhagslega 

þætti eins og afkomu og hlutabréfaverð. Allar fjárhagstölur í þessum kafla eru í 

þúsundum króna. 

5.3.1 Ársreikningar 

Rekstur tryggingafélaga er mjög frábrugðinn rekstri annarra fyrirtækja. 

Afhending vöru fer ekki fram nema til tjóns komi en vátryggingaverndin er 

greidd fyrirfram. Viðskiptin byggja á trausti viðskiptavinarins á því að félagið 

standi við gefin loforð. Tryggingafélögum eru því settar strangar reglur um 

meðferð fjármuna og þeim er skylt að leggja til hliðar í svokallaða 

vátryggingaskuld. Hún skiptist í tjónaskuld sem á að standa undir hugsanlegum 

tjónagreiðslum vegna allra trygginga sem tekið hafa gildi og iðgjaldaskuld sem 

myndast þar sem iðgjald ársins er greitt fyrirfram. Hluti skulda tryggingafélaga 

er því í raun varasjóður en ekki hefðbundin skuld, sem leiðir af sér að þau 

virðast skuldsettari en þau eru í raun og veru og skuldahlutfallið er ekki 

samanburðarhæft við önnur fyrirtæki. Tryggingafélög stunda jafnan viðamikla 

fjárfestingastarfsemi til að ávaxta þá fjármuni sem lagðir hafa verið til hliðar 

með þessum hætti. Þetta veldur því að ársreikningar tryggingafélaga eru heldur 

flóknari en hjá flestum öðrum rekstraraðilum (Helgi Þórsson, munnleg 

heimild, 25. apríl 2007). 
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Tafla 6 Helstu tölur úr ársreikningum TM (Tryggingamiðstöðin, 2005, 2006, 2007b) 
 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 
Eigin iðgjöld 5.330.256 5.212.287 4.939.066 4.890.446 6.651.801 
Eigin tjón -4.221.373 -4.409.282 -4.569.749 -4.811.583 -6.376.275 
Rekstrarkostnaður -953.821 -1.049.779 -1.173.530 -1.727.174 -2.263.609 
Hagnaður ársins 454.742 1.424.434 1.979.923 7.198.569 696.098 
Eigið fé * 4.773.804 6.011.759 10.324.397 15.948.065 21.820.831 
Eignir 17.071.264 18.471.622 20.242.729 30.777.470 69.379.324 
Handbært fé frá rekstri 718.660 758.148 1.578.824 -2.448.004 7.017.924 
Heildarskuldir 12.297.460 12.459.863 12.805.392 14.686.616 47.406.944 
Vátryggingarskuld 11.739.237 11.666.386 11.345.014 10.497.130 26.105.579 

*Breyting var gerð á útreikningum 2004, eigið fé það ár er 6.991.682 skv. eldri aðferðinni 
 

 

Í töflu 6 má sjá helstu fjárhagsstærðir úr ársreikningum TM árin 2002-2006. 

Þær staðfesta það sem áður hefur komið fram að iðgjaldatekjur félagsins 

lækkuðu ár frá ári til ársins 2005. Það ár hægði á lækkuninni og árið 2006 

jukust tekjurnar til muna. Iðgjöld ársins 2006 í töflu 6 innifela fjögurra mánaða 

iðgjaldatekjur tryggingafélagsins Nemi sem TM keypti á árinu. Iðgjaldatekjur 

á Íslandi árið 2006 voru kr. 5.842.431 þúsund og hækkuðu því um tæplega 

1.000.000 þúsund einar sér. Eigið fé hefur aukist jafnt og þétt en sterk 

eiginfjárstaða var einn af þeim þáttum sem stuðluðu að því að ákveðið var að 

kaupa erlent tryggingafélag. Þetta þótti spennandi kostur þar sem 

vaxtarmöguleikar í vátryggingarekstri innanlands eru takmarkaðir. Eignir 

félagsins hafa einnig aukist mikið síðustu tvö ár, en aukning síðasta árs er að 

stórum hluta vegna þess að eignir Nemi koma inn í reksturinn. Handbært fé frá 

rekstri tók dýfu árið 2005 og eru helstu ástæður þess útlánaaukning og 

verðbréfakaup. Sala verðbréfa skýrir hins vegar mikla hækkun árið eftir. 

Heildarskuldir TM hafa verið nokkuð stöðugar þar til á síðasta ári og skýrist 

skuldaaukning fyrst og fremst af kaupum á Nemi og fjárfestingarfélaginu ISP 

ehf. Hagnaður var á hægri uppleið til ársins 2005 þegar hann jókst mikið vegna 

fjárfestingartekna og góðrar afkomu hlutdeildarfélaga. Á síðasta ári lækkaði 

hagnaðurinn aftur vegna minnkandi fjárfestingartekna, aukins kostnaðar og 

taps á hlutdeildarfélögum (Tryggingamiðstöðin, 2005, 2006, 2007b). 

Eins og sjá má í töflu 7 hækkaði eiginfjárhlutfall TM mikið á árinu 2004 en 

hefur lækkað aftur á síðasta ári. Eiginfjárhlutfall metur fjárhagslegan styrk 

fyrirtækisins með því að sýna hversu hátt hlutfall eigið fé er af 

heildarfjármagni þess. Eðlilegt má telja að þetta hlutfall hafi lækkað í kjölfar 
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mikillar eignamyndunar á síðasta ári. Arðsemi eigin fjár sýnir hvað eigendur 

hagnast mikið miðað við eign sína. Arðsemin hækkaði mikið árið 2005 sem 

skýrist af miklum hagnaði það ár. Hún tók síðan skarpa dýfu á síðasta ári 

vegna mjög lítils hagnaðar og hækkandi eigin fjár. Næsta kennitala tengist 

sjóðstreymi og sýnir hlutfallið á milli handbærs fjár og heildarskulda. Hún 

sýnir hvað fyrirtækið væri lengi að greiða upp skuldir sínar miðað við afkomu 

ársins. Þetta hlutfall hefur hækkað undanfarin ár, nema árið 2005 þegar 

reksturinn skilaði engu eigin fé. Skuldahlutfall fyrirtækisins hefur haldist 

nokkuð stöðugt þrátt fyrir miklar fjárfestingar. Eins og fram kom hér að 

framan er mikilvægt að hafa í huga þátt vátryggingaskuldar í heildarskuldum 

félagsins þegar þessar tölur eru skoðar (Deloitte, e.d; Ernst & Young, e.d). 
 

Tafla 7 Kennitölur úr ársreikningum TM (M5, 2007; Tryggingamiðstöðin, 2005) 
 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 
Eiginfjárhlutfall 0,28 0,33 0,51 0,52 0,31 
Arðsemi eiginfjár (ROE) 0,10 0,24 0,19 0,45 0,03 
Handbært fé/heildarskuldir 0,06 0,06 0,12 -0,17 0,15 
Skuldahlutfall  0,72 0,67 0,63 0,48 0,68 
Gjaldþolshlutfall 435 331 317 797 579 

 

Fjárhagslegur styrkur tryggingafélaga er metinn með öðrum hætti en hjá öðrum 

fyrirtækjum. Gjaldþol vátryggingafélags er eigið fé þess með ákveðnum 

frávikum sem tilgreind eru í lögum um vátryggingastarfsemi.  Bregðast þarf 

við ef það er undir ákveðnu lágmarksgjaldþoli sem er reiknað útfrá umsvifum 

félagsins (iðgjöldum og tjónum). Æskilegt er að gjaldþol sé vel yfir lágmarki. Í 

töflu 7 má sjá þróun gjaldþols síðustu ár en tölurnar sýna hlutfall gjaldþols TM 

af lágmarksgjaldþoli. Hlutfallið lækkaði frá 2002 -2004, hækkaði töluvert árið 

2005 en lækkaði aftur á síðasta ári. Gjaldþolið á síðasta ári var næstum sexfalt 

lágmarksgjaldþol sem telst mjög gott (Helgi Þórsson, munnleg heimild, 25. 

apríl 2007).  

5.3.2 Hlutabréfaverð 

Verð hlutabréfa endurspeglar eftirspurn fjárfesta og mat þeirra á verðmæti 

fyrirtækja. Allar breytingar í rekstri geta haft áhrif á þetta mat og því er 

forvitnilegt að bera saman þróun hlutabréfaverðs og tilkynningar TM varðandi 

breytingaferlið. 
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Mynd 8 Gengi hlutabréfa í TM 1. júní 2002 – 20. apríl 2007 (M5, e.d.a) 

 

Þróun hlutabréfaverðs frá miðju ári 2002 sést á mynd 8. Þar má sjá að 

verðmætið seig hægt upp á við frá seinnihluta árs 2002. Áberandi hækkun varð 

í fyrri hluta október 2004, á sama tíma og tilkynnt var um væntanleg 

forstjóraskipti hjá félaginu. Hækkunin var þó ekki langvinn, toppurinn lækkaði 

aftur og verðið þróaðist í beinu framhaldi af því sem áður hafði verið, þó með 

heldur meiri sveiflum. Næsti toppur kom í mars 2005 á sama tíma og 

forstjóraskiptin áttu sér stað. Í ársbyrjum 2006 fór hlutabréfaverðið að hækka 

hraðar en áður með stuttum toppi um miðjan janúar, um sama leyti og einingin 

elisabet.is hóf starfsemi sína. Í febrúar hækkaði verðið mjög hratt og náði 

sögulegu hámarki þann 7. mars. Þar gæti uppgjör ársins 2005 haft áhrif, enda 

var niðurstaða þess sérstaklega góð. Á þessum tíma var einnig tilkynnt um 

áhuga TM á að kaupa tryggingafélagið Nemi í Noregi og formlegt tilboð var 

gert í það 13. mars. Eftir þetta hefur hlutabréfaverðið haldist tiltölulega hátt en 

hefur sveiflast meira en áður. Verðið hefur á þessu tímabili aldrei farið niður 

fyrir það sem var um miðjan febrúar 2006 (M5, e.d,a; Tryggingamiðstöðin, 

e.d; Guðmundur Örn Gunnarsson, munnleg heimild, 18. apríl 2007). 

Með tilliti til þessara upplýsinga er freistandi að líta svo á að breytingarnar hafi 

haft veruleg áhrif á hlutabréfaverðið. Ef hins vegar þróun gengis hlutabréfa er 

borin saman við þróun úrvalsvísitölunnar OMXI15 vakna efasemdir. Eins og 

sjá má á mynd 9 þar sem þessar stærðir eru sýndar myndrænt í sama grafi er 

þróun beggja mjög áþekk þó vísitalan hækki hraðar. Svo virðist sem toppar í 

gengi hlutabréfa TM endurspeglist að mestu í þróun úrvalsvísitölunnar. Í raun 

er ekkert hægt að fullyrða í þessum efnum en samkvæmt reynslu stjórnenda 
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virðist verð hlutabréfa í félaginu ekki tengjast rekstrinum sjálfum. Líklegasta 

skýring á því er hversu lítil viðskipti eru með bréf TM (Guðmundur Örn 

Gunnarsson, munnleg heimild, 18. apríl 2007). 

1.
7.

02

1.
10

.0
2

1.
1.

03

1.
4.

03

1.
7.

03

1.
10

.0
3

1.
1.

04

1.
4.

04

1.
7.

04

1.
10

.0
4

1.
1.

05

1.
4.

05

1.
7.

05

1.
10

.0
5

1.
1.

06

1.
4.

06

1.
7.

06

1.
10

.0
6

1.
1.

07

1.
4.

07

Gengi TM Úrvalsvísitala

 
Mynd 9 Samanburður á þróun hlutabréfagengis TM og úrvalsvísitölu (M5, e.d.a, e.d.b) 

Markaðsvirði Tryggingamiðsstöðvarinnar hefur fjórfaldast frá árinu 2003, eins 

og sjá má í töflu 8. Þar hefur hvort tveggja áhrif, gengishækkun hlutabréfa og 

hlutafjáraukning vegna kaupa á Nemi á síðasta ári. Ákveðnar kennitölur eru 

nýttar til að reikna út hvort hlutabréf séu eftirsóknarverð. Í töflu 9 má sjá 

nokkrar þeirra, reiknaðar fyrir árin 2003-2006 hjá TM.  
 

Tafla 8 Markaðsvirði TM 2003-2007 (M5, e.d; Tryggingamiðstöðin, 2004; 2005; 2006; 2007b) 
 
 

  Des 2003 Des 2004 Des 2005 Des 2006 Apríl 2007 
Hlutafé 932.396 932.396 904.341 1.090.291 1.090.291 
Gengi  10,60 15,00 22,10 27,00 37,90 
Markaðsvirði 9.883.398 13.985.940 19.985.936 29.437.857 41.322.029 

 

Innra virði sýnir hversu mikið eigið fé liggur að baki hverri krónu hlutafjár. 

Eigið fé hefur aukist meira en hlutafé á tímabilinu og því hefur þetta hlutfall 

hækkað. Q hlutfall eða V/I hlutfall sýnir hlutfallið á milli markaðsverðs og 

eigin fjár. Hjá TM er þetta hlutfall hærra en einn, sem þýðir að markaðsverð er 

hærra en sem nemur eigin fé félagsins.  
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Tafla 9 Kennitölur hlutafjár hjá TM 2003-2006 
 

  2003 2004 2005 2006 
Innra virði 6,45 11,07 17,64 20,01 
Q hlutfall 1,64 1,35 1,25 1,35 
V/H hlutfall 6,94 7,06 2,78 42,29 
EPS 1,53 2,12 7,96 0,64 

 
 

V/H hlutfall sýnir hversu langan tíma tæki fyrir hagnað að greiða markaðsverð 

til baka. V/H hlutfall TM hækkaði gífurlega á síðasta ári þar sem markaðsverð 

hækkaði mikið en hagnaður dróst saman. Að lokum skal minnst á EPS eða 

hagnað á hlutafé. Þetta hlutfall sýnir hversu háar arðgreiðslur væri hægt að 

greiða ef öllum hagnaði væri ráðstafað með þeim hætti. Þetta hlutfall hækkaði 

mikið árið 2005 þar sem hagnaður jókst verulega og lækkaði að sama skapi á 

síðasta ári með minni hagnaði. Allar þessar stærðir nema Q-hlutfall sveiflast 

meira eftir breytingar í takt við fjárhagsstærðir í ársreikningum. 

5.4 Samantekt 
Niðurstaða könnunarinnar gefur til kynna að markmið skipulagsbreytinganna 

hafi mátt kynna betur fyrir starfsmönnum. Stór hluti þeirra virðist ekki vita 

hver markmiðin voru og getur þar af leiðandi ekki metið hvernig til tókst. Þetta 

er sérstaklega áberandi meðal almennra starfsmanna en hærra hlutfall 

stjórnenda þekkir markmiðin. Vísbendingar eru jafnframt um að stór hluti 

starfsmanna þekki skipurit TM eftir breytingarnar ekki nægilega vel, en það 

getur orsakað misskilning og óþarfa óánægju. 

Starfsmenn telja aukið álag fylgja breytingunum en áhugavert er að mun 

fleirum þykir breytingarnar hafa haft neikvæð áhrif á álag í fyrirtækinu 

almennt en á álag á þeirra eigin starf. Tímaskortur virðist útbreiddur og 

eitthvað er um að starfsmönnum þyki vinnuálagi ekki réttlátlega skipt. Þrátt 

fyrir þetta virðist ríkja góður starfsandi innan TM, starfsmenn þekkja hlutverk 

sitt vel og eru almennt ánægðir með starfsanda innan sinnar deildar. Þeir eru 

stoltir af vinnustaðnum og ánægir að vinna þar. Jafnframt upplifa starfsmenn 

að álit þeirra skipti meira máli í vinnunni en áður en það hlýtur að hafa jákvæð 

áhrif á viðhorf þeirra til vinnustaðarins. Áhersla TM á þjónustu virðist vera að 

skila sér vel til starfsmanna en spurningar varðandi hana skora hátt í 

könnuninni. 
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Samanburður milli ára sýnir að sérstaklega vel virðist hafa tekist til varðandi 

starfsmannamál. Þrjár af þeim fimm spurningum sem hækka mest í einkunn á 

milli ára varða þau. Þrátt fyrir það eru einkunnirnar ekki háar og nauðsynlegt 

að halda áfram á sömu braut.  

Í viðtölum við stjórnendur kom fram að tekist hefur að snúa við neikvæðri 

þróun iðgjaldatekna en það hefur tekið á. Til að ná þessu fram var áherslum 

TM í sölumálum breytt úr því að vera fyrst og fremst þjónusta við 

viðskiptavini yfir í að vera markviss sókn á markaði. Þetta olli óöryggi og 

ósætti hjá mörgum starfsmönnum.  

Nýtt skipulag gefur aukna yfirsýn yfir starfsemina, vald hefur verið fært niður í 

fyrirtækið og fleiri starfsmenn hafa möguleika á að spreyta sig á stjórnunar-

störfum. Áætlanagerð hefur gengið vel, en hún veitir stjórnendum aðhald og 

lítið hefur verið um frávik. Fram komu efasemdir um ágæti þess að skipulagið 

væri jafn nákvæmt og raunin er, það sé bæði dýrt og valdi í einhverjum 

tilfellum ósamræmi á ábyrgðarsviði eintaklinga. Bent var á að skipuritið sé 

ekki alltaf virt þar sem sami aðili situr í raun í tveimur sætum, ásamt því að 

ábyrgð fari í sumum tilfellum hraðar niður skipuritið en fjármagn. 

Mannabreytingar sem fylgdu breytingunum hafa tekið á. Sumum 

starfsmönnum var ekki hægt að finna stað í nýja skipuritinu og aðrir sáu sér 

ekki fært að starfa eftir hinu nýju skipulagi. Þótt slíkt sé erfitt getur það opnað 

nýja möguleika.   

Skipulagsbreytingarnar hafa gengið misvel innan sviða TM og verið 

sérstaklega erfiðar í báðum söludeildum. Almennt virðist tilfinning manna vera 

sú að hlutirnir séu að róast þó enn sé ýmislegt óunnið. Fram kom ábending um 

að leggja þurfi meiri áherslu á grunnþætti eins og þróun tölvukerfa. Þeir megi 

ekki sitja eftir í svo viðamiklu breytingaferli.  

Markmið þau sem sett voru í upphafi hafa flest náðst, að minnsta kosti að hluta 

til. Starfsemin hefur í kjölfarið tekið þónokkrum breytingum, til dæmis með 

útvíkkun starfsemi á netinu og erlendis, auk áherslu á sölu í gegnum 

samstarfsaðila. 
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Ársreikningar TM sýna að kaup félagsins á Nemi hafa haft mikil áhrif á 

fjárhagslega stöðu þess. Eignir og skuldir Nemi ásamt iðgjaldatekjum hafa 

bættst við samsvarandi tölur TM í ársreikningi samsteypunnar. Iðgjaldatekjur á 

Íslandi hafa aukist og má leiða líkum að því að áherslubreyting í sölumálum 

skýri það, að minnsta kosti að hluta. Þessir þættir hafa einnig áhrif á 

gjaldþolshlutfall félagsins, sem er í dag mjög gott. Aðrir þættir 

skipulagsbreytinganna endurspeglast ekki eins augljóslega í fjárhagnum. 

Rannsókn á hlutabréfaverði gefur ekki til kynna nein tengsl á milli gengis 

hlutabréfa í félaginu og skipulagsbreytinga. 
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6 Umræða  
Eins og áður hefur komið fram starfar höfundur hjá TM og hefur því fylgst 

með skipulagsbreytingunum frá upphafi. Mjög forvitnilegt hefur verið að kafa 

dýpra í ástæður og undirbúning ferlisins og ekki síður að kynna sér 

afraksturinn.  

Fyrir breytingar var við lýði dæmigert starfaskipulag hjá TM, með skipurit sem 

sýndi forstjóra og deildarstjóra sem allir heyrðu beint undir hann. Lóðrétt 

skipulag var ríkjandi og allar ákvarðanir voru teknar af æðstu stjórnendum. Á 

þessum tíma var félagið staðnað og á hnignunarskeiði samkvæmt líftímakúrfu 

Corporate LifeCycles. Það var í besta falli á stöðugleikastigi en jafnvel komið 

á hefðartímabil að mati höfundar. Nýja skipulagið fækkaði æðstu yfirmönnum 

og bætti við millistjórnendum og vörustjórum, en það eykur yfirsýn yfir 

starfsemina. Skipulagið hefur með breytingunum orðið mun láréttara og mikið 

vald hefur verið fært til almennra starfsmanna. Að mati höfundar er grunnur 

skipuritsins enn í starfaskipulaginu en með dreifingu ábyrgðar og auknu 

sjálfstæði eininga eru jafnframt að hluta nýttir kostir afurðaskipulags. 

Fyrirtækið hefur færst nær fullþroskaskeiði líftímakúrfunnar þó að viðhorf 

starfsmanna gefi vísbendingar um að það sé ekki komið alveg upp úr gömlu 

hjólförunum ennþá.  

Fram kom bæði í könnun og í samtölum við stjórnendur að álag á starfsmenn 

er mikið hjá TM. Það kom höfundi á óvart að einkunnir varðandi starfsanda, 

breyttar vinnuaðferðir og vinnuálag hafi lækkað frá síðasta ári því tilfinningin 

var einmitt á hinn veginn, að starfsmenn væru að ná betur utan um verkefni sín 

og óöryggi þeirra færi minnkandi. Samkvæmt niðurstöðunum var þetta rangt 

mat og nauðsynlegt er fyrir stjórnendur að taka á málinu. Svo langdregin 

þreyta og vanmáttartilfinning við að komast yfir verkefni sín hefur mjög 

neikvæð áhrif og getur valdið því að starfsmenn verði neikvæðir gagnvart 

breytingaferlinu, starfinu og vinnustaðnum. Það erfiðasta er að baki en mikil 

vinna er samt sem áður framundan.  
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Þær afleiðingar breytingaferlisins sem hér um ræðir eru í fullu samræmi við 

kenningar Kotters hér að framan. Hann leggur mikla áherslu á að hugað sé vel 

að aðkomu starfsmanna á öllum stigum breytingaferlisins. Höfundur telur 

ráðlegt að yfirstjórn kynni sér kenningar hans og setji í kjölfarið upp einhvers 

konar áfangahátíð þar sem farið er yfir með starfsmönnum hver markmiðin 

með breytingunum voru og sýnt fram á hvaða árangur hefur náðst. Á sama 

tíma þyrfti að koma skýrt fram að ferlinu sé ekki lokið og hvaða verkefni eru 

framundan. Þá er mikilvægt að sýna fram á að framlag starfsmanna hafi skipt 

sköpum, að það sé metið og að þátttaka þeirra sé lykilatriði í framhaldinu. 

Hluti af þreytu starfsmanna tengist þátttöku þeirra í  vinnuferlinu því seta í 

umbótahópum minnkar viðveru við dagleg störf. Þannig eykst álag á 

samstarfsfólk og á þátttakendur sjálfa þar sem sum verkefni bíða á meðan á 

fundi stendur, ásamt því að umbótahóparnir krefjast oft undirbúnings. Önnur 

hlið á sama peningi er að samkvæmt rannsókninni finnst starfsmönnum að 

meira sé hlustað á álit þeirra en áður. Meira umboð til athafna hefur jákvæð 

áhrif á einstaklinga og hjálpar þeim að takast á við neikvæðu þættina. Það má 

því alls ekki taka frá starfsmönnum þetta umboð heldur þarf að finna aðrar 

leiðir til að minnka álagið. 

Nauðsynlegt er að taka fram að það er mjög eðlilegt að álag á starfsmenn 

aukist þegar gengið er í gegnum breytingaferli. Jafnvel má segja að TM búi vel 

að því leyti að breytingarnar eru strax farnar að skila árangri og því ætti vel að 

vera gerlegt að bæta móral og viðhorf. Breytingaferli hefur oft þau áhrif að 

gengi fyrirtækja versnar til muna áður en fer að ganga betur og í slíkum 

aðstæðum er enn erfiðara að eiga við starfsmannamálin. 

Vert er að minnast á að misræmi það sem getið er hér að framan í skipuriti TM 

hefur nú verið leiðrétt. Á síðustu viku ritgerðarsmíða urðu breytingar í 

framkvæmdastjórn félagsins og um leið var starf forstöðumanns 

atvinnurekstrardeildar aðskilið starfi framkvæmdastjórans þar yfir. Jafnframt er 

gaman að segja frá því að  í stað tveggja karlmanna sem fara úr 

framkvæmdastjórn koma tvær konur. Þar með eru tveir af fimm 

framkvæmdastjórum TM konur, sem er breyting til góðs að mati höfundar og 

staðfestir enn frekar nútímavæðingu félagsins. 
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7 Niðurstöður 
Áður en haldið var af stað í breytingaferli hjá TM hafði skipulag félagsins 

verið lengi með sama hætti. Umhverfi þess hafði tekið miklum breytingum  en 

félagið ekki fylgt á eftir. Þegar nýr forstjóri kom til starfa var því eðlilegt að 

endurskoða starfsemina. 

Þegar hafist var handa við endurskoðun á fyrirtækinu var ákveðið að fá til 

aðstoðar utanaðkomandi ráðgjafa og nýta fræði breytingastjórnunar. Valin var 

aðferðin Pathway to PRIMETM sem byggir á því að virkja starfsmenn innan 

fyrirtækisins við að skilgreina vandamál og leita lausna. Fyrsta skrefið í 

vinnunni var að settur var saman stýrihópur sem samanstóð af starfandi 

stjórnendum hjá félaginu. Hópurinn greindi starfsemina, hvernig henni væri 

háttað, hvernig óskandi væri að henni væri háttað og hvaða vandamál þyrfti að 

leysa til að ná því fram. Í kjölfarið voru sett fram gildi TM sem eru 

einfaldleiki, sanngirni og heiðarleiki. Að auki voru ákveðin stefna og 

framtíðarsýn sem innihéldu átta skilgreinda þætti sem stefnt skyldi að. Þessir 

þættir voru í raun markmið sem átti að ná með breytingaferlinu. Næsta skref 

var að setja fram nýtt skipurit fyrir TM sem hentaði starfseminni eins og búið 

var að skilgreina hana. Í kjölfarið kom í ljós að ekki áttu allir stjórnendur 

heima í nýja skipuritinu og hurfu þeir því frá félaginu, ásamt því að nokkrum 

almennum starfsmönnum var sagt upp störfum. Með nýja skipuritinu var 

skipulögð markviss áætlanagerð sem tók bæði á tekjum og kostnaði í öllu 

fyrirtækinu.  

Þegar stefnumótunarvinnunni var lokið var hafist handa við að leysa þau 

vandamál sem stýrihópurinn hafði skilgreint. Hann valdi nokkur verkefni til að 

vinna með í upphafi og úthlutaði þeim til svokallaðra umbótahópa sem 

störfuðu samkvæmt aðferðafræði Pathway to PRIMETM. Valið er í hópana eftir 

ákveðnum reglum og passað upp á að hópmeðlimir búi í sameiningu yfir öllum 

þremur hlutum valds sem aðferðafræðin skilgreinir sem forræði, afl og áhrif. 

Það á að tryggja að hópurinn hafi forræði til að taka ákvörðun, afl til að taka 

rétta ákvörðun og áhrif til að koma henni í framkvæmd. Í kjölfarið voru fleiri 

hópar settir af stað til að vinna að lausn fleiri vandamála. 
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Markmið þessa verkefnis var að svara rannsóknarspurningunum: „Hafa 

skipulagsbreytingar hjá Tryggingamiðstöðinni hf. skilað fyrirtækinu árangri?“ 

og „Hafa markmið með skipulagsbreytingum hjá Tryggingamiðstöðinni 

náðst?“. 

Markmið með skipulagsbreytingunum má segja að hafi verið tvíþætt. Annars 

vegar þau fyrirmæli sem nýr forstjóri fékk frá stjórn félagsins og hins vegar 

þau markmið sem urðu til í stefnumótunarvinnu stýrihópsins. Stjórn félagsins 

óskaði eftir að félagið yrði gert nútímalegra, en að um leið væri haldið í þau 

gildi sem höfðu fylgt félaginu frá upphafi. TM hafði verið þekkt fyrir að 

þjónusta viðskiptavini sína vel og mikil áhersla hefur verið lögð á að halda 

þeirri ímynd. Þetta hefur að mati höfundar tekist vel. Öll ásýnd TM út á við er 

orðin mun nýtískulegri, markaðsstefnan er léttari en áður og húmor hefur verið 

hleypt inn í auglýsingar sem áður einkenndust algerlega af settlegri 

ímyndarsköpun. Áhersla félagsins á þjónustu hefur verið nýtt í 

markaðssetningu og er sá þáttur sem Tryggingamiðstöðin hefur ákveðið að 

nýta sér til aðgreiningar frá öðrum tryggingafélögum. Fyrsta sæti í Íslensku 

ánægjuvoginni síðustu tvö ár staðfestir árangurinn.  Skipulagsbreytingarnar 

hafa jafnframt skilað nútímalegri vinnubrögðum innan félagsins, í formi 

skipuritsins, áætlanagerðar og markvissra söluaðgerða. 

Höfundur telur að í kjölfar breytinganna sé TM orðið mun sýnilegra á markaði, 

að fleiri þekki félagið og skoði það sem valkost þegar þeir leita tilboða í 

tryggingar. Rekstrareiningin elísabet.is hefur einnig verið áberandi og höfðar 

til yngri bifreiðaeigenda sem hugsanlega finnast gömlu tryggingafélögin 

óspennandi og ósveigjanleg. Höfundur telur að þessi viðbót við starfsemi TM 

hafi verið mjög vel til fundin og skili félaginu auknum viðskiptum til 

framtíðar. 

Markmið sem sett voru af stýrihópnum hafa mörg hver náðst, allavega að 

einhverju leyti. Eingöngu markmið varðandi fasteignarekstur hefur ekki borið 

neinn sýnilegan árangur. Þetta má sjá nánar í töflu 5 á bls. 43. Í samtali við 

Guðmund Örn Gunnarsson (munnleg heimild, 18. apríl 2007) kom fram að 

hann telur að þessi árangur hefði ekki náðst nema af því farið var í 
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stefnumótunarvinnuna sem gaf af sér þessi markmið. Það hafi verið lykilatriði 

að skilgreint væri að hverju skyldi stefnt.  

Mikilvægt er að skoða vel hvaða áhrif breytingaferlið hefur haft á starfsmenn 

TM, en rannsóknirnar sýna að það hefur tekið verulega á. Einhverjir þurftu frá 

að hverfa og sárt var fyrir aðra starfsmenn að sjá á eftir þeim. Mikið álag hefur 

verið á starfsmenn í kjölfarið og þá skortir oft tíma til að sinna verkefnum 

sínum. Þrátt fyrir þetta eru starfsmenn almennt ánægðir í starfi,  starfsandi er 

góður og starfsmenn finna í auknum mæli að þeim sé treyst fyrir verkefnum. 

Vinna við að þjappa hópnum saman virðist því vera að skila sér þó enn þurfi 

að vinna með þessi mál. Jafnframt eru vísbendingar um að nauðsynlegt sé að 

auka tiltrú starfsmanna á skipuritinu þar sem hún virðist hafa minnkað á 

síðastliðnu ári.  

Á heildina litið hafa skipulagsbreytingarnar skilað félaginu umtalsverðum 

árangri. Skilvirkara skipurit, markvissar áætlanir, meiri yfirsýn ásamt öflugri 

vöruþróun og auknum tekjum má allt tengja við breytingarnar. Hafa ber þó í 

huga að stutt er liðið frá skipulagsbreytingunum og því ekki hægt að meta 

langtímaárangur enn sem komið er. 
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8 Lokaorð 
Í nútímasamfélagi er hröð þróun á öllum sviðum. Tækni fleygir fram og menn 

þurfa að hafa sig alla við til að fylgjast með því nýjasta, bæði í vinnu og 

einkalífi. Þetta hefur mikil áhrif á fyrirtæki og starfsemi þeirra því nauðsynlegt 

er að bregðast við breyttu umhverfi til að dragast ekki aftur úr í harðri 

samkeppni. Neytendur nútímans gera miklar kröfur og ætlast til þess að 

fyrirtæki bjóði jafnan upp á það nýjasta bæði hvað varðar vörur og þjónustu.  

Þó tryggingar og tryggingafélög verði seint tengd tískusveiflum þurfa þau að 

vera á tánum eins og önnur fyrirtæki, bregðast við breytingum og takast á við 

ný áreiti. Á síðustu árum hefur neytendatryggð minnkað mikið hjá 

tryggingafélögum, eins og öðrum fyrirtækjum, og þarf að leggja meiri áherslu 

en áður á að tapa ekki frá sér viðskiptavinum. Um leið hafa skapast auknir 

möguleikar á að ná viðskiptum frá öðrum tryggingafélögum, sem kallar á nýjar 

vinnuaðferðir.  

TM hefur með skipulagsbreytingum færst nær viðskiptavinum nútímans með 

því að létta ímyndina og koma fram með nútímalegar vörur eins og elisabet.is. 

Forvitnilegt verður að fylgjast með næstu skrefum TM, hvort fyrirtækið ræðst í 

frekari útrás og kemur fram með nýjungar. Höfundur telur félagið á miklu 

skriði og til alls líklegt. 
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Viðaukar 
VIÐAUKI 1 - STJÓRNUNARKORT 

 

Stjórnunarkort – Management Map 
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VIÐAUKI  2 – SKIPURIT FYRIR BREYTINGAR 
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VIÐAUKI 3 – SKIPURIT EFTIR BREYTINGAR 
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VIÐAUKI 4 – SKIPURIT VÁTRYGGINGA- OG FJÁRMÁLAÞJÓNUSTU 
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VIÐAUKI  5 – SPURNINGAKÖNNUN  
Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu hjá TM.     
  2006 2007 
Mjög sammála 29,13% 33,33% 
Frekar sammála 57,28% 50,00% 
Hvorki né 10,68% 11,90% 
Frekar ósammála 1,94% 2,38% 
Mjög ósammála 0,97% 2,38% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 4,12 4,10 
Ég er stolt(ur) af því að vinna hjá TM     
  2006 2007 
Mjög sammála 41,18% 37,93% 
Frekar sammála 40,20% 42,53% 
Hvorki né 15,69% 18,39% 
Frekar ósammála 1,96% 1,15% 
Mjög ósammála 0,98% 0% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 4,19 4,17 
Mér finnst hlutverk og starfsemi TM gefa til kynna að starf mitt      
sé mikilvægt 2006 2007 
Mjög sammála 25,00% 29,76% 
Frekar sammála 48,00% 50,00% 
Hvorki né 20,00% 17,86% 
Frekar ósammála 6,00% 2,38% 
Mjög ósammála 1,00% 0% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,90 4,07 
Hefur þig á sl. þremur mánuðum oft eða sjaldan skort tíma til að sinna       
því sem mestu máli skiptir í þínu starfi? 2006 2007 
Mjöf oft 20,79% 22,09% 
Frekar oft 36,63% 34,88% 
Hvorki oft né sjaldan 20,79% 26,74% 
Frekar sjaldan 15,84% 11,63% 
Mjög sjaldan 5,94% 4,65% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 2,50 2,42 
Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi mínu     
  2006 2007 
Mjög sammála 44,66% 50,00% 
Frekar sammála 48,54% 41,86% 
Hvorki né 2,91% 4,65% 
Frekar ósammála 3,88% 3,49% 
Mjög ósammála 0,00% 0% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 4,34 4,38 
Ég hef fengið hrós eða viðurkenningu fyrir vel unnin störf á síðustu vikum   
  2006 2007 
Mjög sammála 21,57% 25,58% 
Frekar sammála 37,25% 29,07% 
Hvorki né 18,63% 30,23% 
Frekar ósammála 10,78% 5,81% 
Mjög ósammála 11,76% 9,30% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,46 3,56 
Á sl. sex mánuðum hefur einhver í vinnunni rætt við mig um frammistöðu    
mína í starfi 2006 2007 
Mjög sammála 20,79% 31,76% 
Frekar sammála 25,74% 37,65% 
Hvorki né 23,76% 11,76% 
Frekar ósammála 8,91% 7,06% 
Mjög ósammála 20,79% 11,76% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,17 3,71 
Mér finnst góður starfsandi ríkja í minni deild     
  2006 2007 
Mjög sammála 51,96% 41,38% 
Frekar sammála 38,24% 41,38% 
Hvorki né 4,90% 13,79% 
Frekar ósammála 3,92% 2,30% 
Mjög ósammála 0,98% 1,15% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 4,36 4,20 
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VIÐAUKI 5B - SPURNINGAKÖNNUN 
 

Starfsfólk TM vinnur sem ein heild     
  2006 2007 
Mjög sammála 12,62% 10,47% 
Frekar sammála 51,46% 52,33% 
Hvorki né 19,42% 27,91% 
Frekar ósammála 10,68% 5,81% 
Mjög ósammála 5,83% 3,49% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,54 3,60 
Í minni deild eru allir tilbúnir að bregðast við breyttum aðstæðum með       
breyttum vinnuaðferðum / vinnuferlum 2006 2007 
Mjög sammála 22,77% 17,24% 
Frekar sammála 56,44% 55,17% 
Hvorki né 14,85% 22,99% 
Frekar ósammála 5,94% 4,60% 
Mjög ósammála 0,00% 0% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,96 3,85 
Setur þín deild sér raunhæf, óraunhæf eða engin markmið?     
  2006 2007 
Raunhæf 55,29% 57,65% 
Hvorki né 30,59% 30,59% 
Óraunhæf 3,53% 2,35% 
Engin 10,59% 9,41% 
Alls 100,00% 100% 
Starfsmenn fá þá þjálfun og fræðslu sem nauðsynleg er til að standa sig      
vel í starfi 2006 2007 
Mjög sammála 12,87% 12,64% 
Frekar sammála 45,54% 51,72% 
Hvorki né 18,81% 19,54% 
Frekar ósammála 15,84% 11,49% 
Mjög ósammála 6,93% 4,60% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,56 3,42 
Hversu gott eða slæmt finnst þér skipulag endurmenntunar vera hjá TM?   
  2006 2007 
Mjög gott 2,35% 9,30% 
Frekar gott 21,18% 33,72% 
Hvorki gott né slæmt 44,71% 46,51% 
Frekar slæmt 24,71% 9,30% 
Mjög slæmt 7,06% 1,16% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 2,87 3,41 
Vinnuálagi er réttlátt skipt milli starfsmanna í minni deild     
  2006 2007 
Mjög sammála 17,00% 6,98% 
Frekar sammála 33,00% 45,35% 
Hvorki né 22,00% 18,60% 
Frekar ósammála 14,00% 16,28% 
Mjög ósammála 14,00% 12,79% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,25 3,17 
Hjá TM eiga kynin jafna möguleika á starfsframa     
  2006 2007 
Mjög sammála 16,84% 18,82% 
Frekar sammála 32,63% 34,12% 
Hvorki né 22,11% 29,41% 
Frekar ósammála 20,00% 11,76% 
Mjög ósammála 8,42% 5,88% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,29 3,48 
Reynsla mín og þekking er metin að verðleikum hjá TM     
  2006 2007 
Mjög sammála 12,12% 20,69% 
Frekar sammála 48,48% 43,68% 
Hvorki né 28,28% 26,44% 
Frekar ósammála 7,07% 6,90% 
Mjög ósammála 4,04% 2,30% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,58 3,74 
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VIÐAUKI 5C - SPURNINGAKÖNNUN 
 

Álit mitt skiptir máli í vinnunni     
  2006 2007 
Mjög sammála 20,41% 18,60% 
Frekar sammála 48,98% 58,14% 
Hvorki né 18,37% 18,60% 
Frekar ósammála 7,14% 3,49% 
Mjög ósammála 5,10% 1,16% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,72 3,90 
Ég er hvattur/hvött til að koma með nýjar hugmyndir um hvernig      
gera má betur 2006 2007 
Mjög sammála 24,00% 26,44% 
Frekar sammála 35,00% 42,53% 
Hvorki né 28,00% 19,54% 
Frekar ósammála 9,00% 8,05% 
Mjög ósammála 4,00% 3,45% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,66 3,80 
Ég fæ fullnægjandi upplýsingar um mikilvæga atburði og breytingar innan     
fyrirtækisins 2006 2007 
Mjög sammála 17,48% 14,12% 
Frekar sammála 43,69% 44,71% 
Hvorki né 21,36% 22,35% 
Frekar ósammála 8,74% 14,12% 
Mjög ósammála 8,74% 4,71% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,52 3,49 
Hversu vel eða illa finnst þér þú upplýstur um gengi/árangur fyrirtækisins?   
  2006 2007 
Mjög vel 16,67% 12,64% 
Frekar vel 30,39% 48,28% 
Hvorki vel né illa 34,31% 27,59% 
Frekar illa 16,67% 9,20% 
Mjög illa 1,96% 2,30% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,42 3,60 
Fyrir nokkru voru gerðar skipulagsbreytingar hjá TM, telur þú að      
markmið með breytingunum hafi verið skýr? 2006 2007 
Mjög skýr  15,48% 
Frekar skýr  47,62% 
Hvorki né  27,38% 
Frekar óskýr  7,14% 
Mjög óskýr  2,38% 
Alls  100% 
Einkunn   3,67 
Telur þú að markmið með skipulagsbreytingum hjá TM hafi náðst?     
  2006 2007 
Mjög vel  9,52% 
Frekar vel  45,24% 
Hvorki vel né illa  32,14% 
Frekar illa  10,71% 
Mjög illa  2,38% 
Alls  100% 
Einkunn  3,49 
Telur þú skipulagsbreytingar hjá TM hafi haft áhrif á:     
Álag í þínu starfi? 2006 2007 
Mjög jákvæð  2,47% 
Frekar jákvæð  23,46% 
Hvorki jákvæð né neikvæð  45,68% 
Frekar neikvæð  24,69% 
Mjög neikvæð  3,70% 
Alls  100% 
Einkunn   2,96 
Telur þú skipulagsbreytingar hjá TM hafi haft áhrif á:     
Álag á starfsmenn almennt? 2006 2007 
Mjög jákvæð  2,50% 
Frekar jákvæð  17,50% 
Hvorki jákvæð né neikvæð  30,00% 
Frekar neikvæð  46,25% 
Mjög neikvæð  3,75% 
Alls  100% 
Einkunn   2,69 



 

Viðskipta- og raunvísindadeild HA                                                             Árangur skipulagsbreytinga hjá Tryggingamiðstöðinni hf 

Anna Guðrún Auðunsdóttir  
  
 
 

69

VIÐAUKI 5D - SPURNINGAKÖNNUN 
 

Telur þú skipulagsbreytingar hjá TM hafi haft áhrif á:     
Upplýsingaflæði innan fyrirtækisins? 2006 2007 
Mjög jákvæð  6,25% 
Frekar jákvæð  43,75% 
Hvorki jákvæð né neikvæð  37,50% 
Frekar neikvæð  12,50% 
Mjög neikvæð  0% 
Alls  100% 
Einkunn   3,44 
Telur þú skipulagsbreytingar hjá TM hafi haft áhrif á:     
Skilvirkni innan fyrirtækisins? 2006 2007 
Mjög jákvæð  6,25% 
Frekar jákvæð  47,50% 
Hvorki jákvæð né neikvæð  36,25% 
Frekar neikvæð  8,75% 
Mjög neikvæð  1,25% 
Alls  100% 
Einkunn   3,49 
Telur þú skipulagsbreytingar hjá TM hafi haft áhrif á:     
Samskipti innan þinnar deildar? 2006 2007 
Mjög jákvæð  17,50% 
Frekar jákvæð  38,75% 
Hvorki jákvæð né neikvæð  40,00% 
Frekar neikvæð  3,75% 
Mjög neikvæð  0% 
Alls  100% 
Einkunn   3,70 
Telur þú skipulagsbreytingar hjá TM hafi haft áhrif á:     
Samskipti innan fyrirtækisins? 2006 2007 
Mjög jákvæð  5,00% 
Frekar jákvæð  45,00% 
Hvorki jákvæð né neikvæð  37,50% 
Frekar neikvæð  11,25% 
Mjög neikvæð  1,25% 
Alls  100% 
Einkunn   3,41 
Telur þú skipulagsbreytingar hjá TM hafi haft áhrif á:     
Starfsaðferðir í þinni deild? 2006 2007 
Mjög jákvæð  14,81% 
Frekar jákvæð  33,33% 
Hvorki jákvæð né neikvæð  46,91% 
Frekar neikvæð  4,94% 
Mjög neikvæð  0% 
Alls  100% 
Einkunn   3,58 
Hafa skipulagsbreytingar innan TM haft bein áhrif á þitt starf?     
  2006 2007 
Mjög jákvæð  12,50% 
Frekar jákvæð  26,25% 
Hvorki jákvæð né neikvæð  53,75% 
Frekar neikvæð  7,50% 
Mjög neikvæð  0% 
Alls  100% 
Einkunn   3,44 
Telur þú að hlutverk hvers starfsmanns innan TM sé skýrt?     
  2006 2007 
Mjög sammála  10,47% 
Frekar sammála  60,47% 
Hvorki né  23,26% 
Frekar ósammála  5,81% 
Mjög ósammála  0% 
Alls  100% 
Einkunn   3,76 
Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með skipurit TM?     
  2006 2007 
Mjög ánægð(ur) 15,05% 6,98% 
Frekar ánægð(ur) 45,16% 41,86% 
Hvorki né 36,56% 43,02% 
Frekar óánægð(ur) 0,00% 6,98% 
Mjög óánægð(ur) 3,23% 1,16% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,69 3,47 
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VIÐAUKI 5E - SPURNINGAKÖNNUN 
 

Stjórnendur fyrirtækisins reyna ætíð að koma fram við starfsfólk af     
fyllstu sanngirni 2006 2007 
Mjög sammála 18,18% 22,35% 
Frekar sammála 46,46% 45,88% 
Hvorki né 24,24% 24,71% 
Frekar ósammála 6,06% 5,88% 
Mjög ósammála 5,05% 1,18% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,67 3,82 
Ég þekki vel markmið og gildi TM     
  2006 2007 
Mjög sammála 27,18% 18,39% 
Frekar sammála 51,46% 64,37% 
Hvorki né 15,53% 10,34% 
Frekar ósammála 5,83% 6,90% 
Mjög ósammála 0,00% 0% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 4,00 3,94 
TM hefur skýra framtíðarsýn     
  2006 2007 
Mjög sammála 24,24% 18,39% 
Frekar sammála 39,39% 54,02% 
Hvorki né 28,28% 21,84% 
Frekar ósammála 7,07% 5,75% 
Mjög ósammála 1,01% 0% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 3,79 3,85 
Þjónusta er forgangsverkefni hjá TM     
  2006 2007 
Mjög sammála 50,49% 44,83% 
Frekar sammála 34,95% 48,28% 
Hvorki né 7,77% 4,60% 
Frekar ósammála 3,88% 2,30% 
Mjög ósammála 2,91% 0% 
Alls 100,00% 100% 
Einkunn 4,26 4,36 

 
Sex hæstu einkunnir eru litaðar grænar 

Sex lægstu einkunnir eru litaðar rauðar 

 
 


